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Светлост  будућности                                                                      страна 1 до 115 

-излазак из лажне„религије“-                                                                     позитивне мисли 

(Светлост  истине)                                                                   без предрасуда 

мр  Радивој  Ж.  Нинић 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                         СВЕТЛОСТ  БУДУЋНОСТИ 

                           -ИЗЛАЗАК  ИЗ ЛАЖНЕ „РЕЛИГИЈЕ“- 

                                    (СВЕТЛОСТ  ИСТИНЕ) 

 

                               „И како је хришћанска црква створена  крвљу, крвљу се у- 

                               чврстила, крвљу се увећала, њени  поглавари  управљају и  

                               данас с мачем у руци“ 

                                                                     Еразмо Ротердамски „Похвала Лудости“ 

                               „...погубну ропску моралност,порицање живота,уништи 

                               -теље  свих елемената снаге и карактера...уништитеља 

                              људске расе,сламатеља човекове воље...да је хришћанство 

                              савршено подесно за васпитавање робова...друштво не би 

                              могло да се  дегенерише до садашњег  ужасавајућег  нивоа 

                              без помоћи хришћанства. Световни владари су одавно сх- 

                              ватили какав моћан отров у себи садржи хришћанска ре- 

                              лигија...који је потпора свих злочина и страхота почиње- 

                              них од стране  правоверног  хришћанства... јеванђеље...о- 

                              но се залаже за самопорицање и самоодрицање, за покору 

                              и кајање, а потпуно је инертно онда  када се суочи с било 

                              каквим понижењем и грозотама које су наметнуте чове- 

                              чанству...проповеда јеванђеље непружања отпора,ропско 

                              прихватање туђе воље;то је потпуно непоштовање кара 

                              -ктера и самопоуздања,и самим тим деструктивно је по 

                              слободу и благостање.  Ко искрено има за  циљ радикалне 

                              промене  у друштву, ко стреми да  ослободи човечанство 

                              од пошасти зависности и беде,мора да окрене леђа хриш- 

                              ћанству...хришћанство је претварало земљу  у долину су- 
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                              за,увек чинећи живот слабом, болесном ствари, увек уса- 

                              ђивајући страх у човека...Хришћанство је завера незнања 

                              против разума,таме против светлости, потчињености  

                              и ропства против независности и слободе;порицање сна- 

                              ге и лепоте,противно афирмацији радости и дивоте жи- 

                              вота...“.                                                                 Емма Голдман         

                              „...јеванђељска вера је наразумна, неистинита и  против- 

                              природна ...црква и хришћанство су кочнице и штеточи- 

                              не у развоју културе и друштва...“                     Барон Холбах 

                                   „Хришћанство ... је водило рат до смрти против овог ви- 

                              шег типа човека, прогањало је све основне инсинкте  овог 

                              типа...непријатељ живота...Доклегод свештеник,тај,по  

                              свом занимању,уништавалац,клеветник,тровач живота, 

                              важи још за„узвишену“врсту човека,неће бити одговоран 

                              за  питање:  шта је истина?  Истина је већ  окренута на  

                              главу .У чијем телу кола теолошка  крв,тај сучелице свих 

                              ствари стоји наопако и нечасно. Патос који се развија из 

                              тога,назива се„вера“...теолошки инстинкт: он је најрас- 

                              прострањенији, нарочито подземни облик лажности ко- 

                               ји  постоји на земљи.  Што теолог  осећа као истинито, 

                              мора да је лажно: одатле се безмало може извући крите- 

                              ријум истине.  Његов најдубљи  инстинкт  самоодржања 

                              забрањује  да  реалност  у ма којој тачки буде  уважена ... 

                              што је најкобније за живот, назива се овде „истинито“, 

                              што га велича, подстиче, потврђује, оправдава и чини да 

                              тријумфује,зове се „лажно“...хришћанство, облик смрт- 

                              ног непријатеља према реалности,који до сада није прева 

                              -зиђен...инстиктивна мржња према реалности...блажен- 

                              ство(задовољство)види једино у томе да се више не успро 

                              -тивљује ничем,никоме,па ни недаћама и злу...Да је добро 

                              навући рукавице када се чита Нови завет. Близина толи- 

                              ке нечистоће присиљава безмало на то ... Након  читања 

                              Новог завета свака књига изгледа чиста...не само као заб- 

                              луду,већ као злочин против живота...хришћанство...лаж 
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                              по сваку цену...бити „верник“...напрсла воља за животом 

                              ...на хришћанство се не „прелази“ – за то је неопходно да 

                              се буде довољно  болестан ...само болестан ум може да се 

                              употреби  као  хришћански ум, оно стаје  на страну свега 

                              идиотског ...болест  припада бити  хришћанства...облик 

                              болести ...Потпун  недостатак психолошке чистоће код 

                              свештеника...свештеник јесте лажан,јер је болестан:ње- 

                              гов инстинкт захтева да истина ни на којој тачки не за- 

                              добије своје право... „Верник“не припада себи, он може да 

                              буде само средство, мора да буде трошан, потребан му је 

                              неко да га троши ...Вернику није дато да уопште има не- 

                              ку савест за питање „истинитог“ или „неистинитог“ ... 

                              Победоносно држање ових  болесних духова, ових епилеп- 

                              тичара  појма, утиче на  широке масе... „Истина  је ту“:  

                              то значи тамо где се чује,где свештеник лаже ...све зави- 

                              си од циља за који се лаже ... у хришћанству ...само рђави 

                              циљеви:тровање,клеветање,порицање живота,презирање 

                              тела,понижавање и самоскрнављење човека појмом греха 

                              расточно,сапињуће,отровно,крволочно ...смртне мржње 

                              према свему што је усправно,стасито,трајно,што обећа 

                              -ва будућност животу ... Осуђујем хришћанство, против 

                              хришћанске цркве подижем најстраснију  оптужбу  коју 

                              један тужилац може да изговори.  Оно је за мене највећа 

                              од свих замисливих покварености,његова воља за покваре 

                              -ност указује на крајњу могућу поквареност. Хришћанска 

                              црква ништа није поштедела своје покварености, од сва-  

                              ке вредности  је  направила невредност, од сваке  истине 

                              лаж,од сваке честитости нитковлук душе...она је живе- 

                              ла од невоља,стварала је невоље да би се овековечила...Па 

                              -разитизам као једина пракса цркве...крст као знак распо 

                              -знавања за најподземнију заверу која  је  икад постојала – 

                              против здравља,лепоте,успеха, срчаности, духа, добре ду- 

                              ше, против живота самог ... Хришћанство називам вели- 

                              ким проклетством,највећом унутрашњом исквареношћу, 

                              великим инстинктом за освету за који  ниједно средство 
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                              није довољно отровно,скровито,подземно – називам га бе- 

                              смртном љагом човечанства...најпорочнија људска врста 

                              је свештеник...“                              Фридрих Ниче „Антихрист“ 

                                              

                             „Религија црквена јесте страховита јавна и законита ку- 

                             га,која дави народ и људско и умно и материјално.Она иси 

                             -сава из народа сваке године хиљаде милиона и баца не са- 

                             мо у ветар, него употребљава то за заглупљивање и  међу- 

                             народно заваравање ... црквена религија доноси човечанст- 

                             ву безбројна зла и неваљалства“                         Васа  Пелагић 

            

                             „У речима бог и религија видим тмину, ланце и бич“ 

                                                                              Висарион Глигоријевич Бјелински 

                             „Религија не може никад да падне ниже него кад је  уздиг- 

                             ну до државне религије ...постаје тако охола као нека дек- 

                             ларисана метреса“                                              Хајнрих  Хајне 

                             „Вере су као ватра:њима је,да би светлеле,потребан мрак 

                             разума“                                                           Артур  Шопенхауер                         

                                                                 *        

      Светлост се појавила. Та дивна и прелепа творевина природе, изашла 

из привидног бескраја таме: таме несвести и несвесног; таме неума и не- 

умног; таме неразума и неразумног; таме ненормалног и неприродног; 

таме заблуда и лоших предрасуда; таме илузија и фикција; таме узалуд- 

ног„веровања“у нестварно и непостојеће; таме „веровања“ у немогуће; 

таме „веровања“ у лажи и обмане; таме оштећене свести; таме сувог пи- 

јанства; таме залуђености и заблуђености лажном„религијом“и„вером“; 

таме изазване„духовним“присилама; таме изгубљене енергије; таме у 

очају; таме у понижености и омаловажености достојанства личности; та- 

ме у ниподаштавању човека до нивоа животиње(овце); таме„живљења“ 

у „критичној маси“„верника“; таме жртвовања свести „верника“ лажи- 

ма; таме тешког оштећења свести „верника“ лажима; таме „веровања“ 
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да је непостојећи, лажан„бог“„створио“непостојећег,лажног„Хрис- 

та“ у„вечитом“„леду“и„вечитој“„тами“; таме „веровања“да је „Хри- 

ст“„постојао“у„том“„леду“и„тами“(„рођен“, „разапет“ и „васкрсао“); 

таме „веровања“да „га“„је“„родила“непостојећа, лажна „богородица“ 

„Марија“у том „леду“и „тами“; таме у „религијској“и„верској“празни- 

ни непостојећег; таме у тами незнања и празноверја; таме празног и недо 

-кучивог; таме у лажима створеним преварама и манипулацијама 

превараната  и  манипулатора – лажова. 

Појавила се и сија светлост будућности:светлост истине. 

      Појавила се светлост истине,светлост природног, у природи посто- 

јећег, у природи и од природе посталог, створеног: појавила се доказана  

истина, највиша апсолутна вредност коју природа и човек стварају и 

поседују, истина као једини критеријум стварног, природно законитог, 

закон постојања и постојећег,једини критеријум правог,истинитог сазна- 

ња и знања. Појавила се и сија светлост будућности  свесног и здравог. 

      Разоткривене су лажи и преваре, обмане и заблуде, илузије и фикције, 

које су„створили“преваранти и манипулатори,и то је дока-  

зано у текстовима  ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВОРА и ПОСТОЈАЊЕ 

И ПОШТОВАЊЕ ИСТИНЕ. 

     У„стварању“ лажи „учествовала“су два „табора“ превараната  и  

манипулатора: први „табор“ је„написао“лажне„књиге Мојсијеве“, 

о непостојећем „богу“ и „његовом“ „стварању“ „свега“и „свакога“у бес- 

коначном, вечитом „леду“, у бесконачној, вечитој „тами“, или 

на „сухој равној плочи-пустињи“; други„табор“ је „написао“ „све“ о 

непостојећем„Христу“,не-„посталом“  у том „леду“, у „тами“, 

или на „тој плочи“, без воде,ваздуха и топлоте на себи, међусобну 

непремостиву супротстављеност, што се „касније“ одразило на раскол 
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лажног„хришћанства“ на,такође, два „табора“ – лажно „правос- 

лавље“ и  лажно „католичанство“. 

А)  ПРВИ „ТАБОР“ 

      Непознат аутор је написао: „Нека жена је сањала да је ушла у ве- 

лику продавницу,и ту је,на своје изненађење,нашла Бога за пултом. –Шта 

продајеш?-упитала је. –Све што ти срце жели-одговори Бог. Жена је 

једва веровала шта је чула и одлучи оно најбоље што људско срце 

пожелети може: -Хоћу мир за душу,и љубав,и срећу,и мудрост,и слободу 

од страха! Потом,после кратког размишљања,дода: -Не само за себе. За 

свакога на свету! Бог се насмеја: -Мислим да ме ниси схватила,драга моја. 

Овде не продајемо плодове. Само семе.“ 

      Сажето приказaно и одсликано обмањивање-лагање.  Људи се „мо-   

ле“„богу“ да им„помогне“- „испуни жеље“, својствене „обичном смртни-  

ку“, који жели добро себи и другима, а „добије“„шипак“: празнина душе 

се наставља, иако је„бог“„рекао“-„све што ти срце жели“,а„свело“ се све 

на „семе“, без жељеног„плода“. Наравно,нису то„његове“ лажи, јер „он“ 

доказано не постоји: то су лажи „његових“„твораца“,лажо- 

ва,  превараната и манипулатора.              

      Све о томе пише у тексту  ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВОРА. 

       Додатно томе,ваља напоменути да је овај„табор“„произвео“„божије 

заповести“, које „везују“ „вернике“ за само „једног бога“(извод):  

      „Ја сам Господ Бог твој, који те је извео из земље мисирске, из дома 

ропског;  Немој имати других богова уза ме;  Не гради себи лик резан ни- 

ти какву слику од оног што је горе на небу,или доле на земљи,или у води, 

испод земље;  Немој им се клањати нити им служити, јер сам ја Господ 

Бог твој, Бог ревнитељ, који походим грехе отачке на синовима до тре- 

ћег и до четвртог кољена, оних који мрзе на мене;  Поштуј оца свог и ма- 

тер своју,да ти се продуже дани на земљи, коју ти да Господ Бог твој;  Не 

убиј; Не градите уза ме богове сребрне,ни богове златне не градите себи“ 

(„Друга књига Мојсијева-излазак“).„То“ни-„је“„доказ“да је„једини бог“.     
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      Једна од „кључних“ порука(или„заповести“): „Љуби ближњега свога 

као себе самога“(„Књига левитска“ - „Левитски законик“, 19.18.).      

      Да би„придобио“„вернике“,први„табор“је„настојао“да„путем“непос- 

тојећег, лажног„бога“,некако„усади“веровање у„све то“, уз „обавезну“ 

„љубав према животу“и „ближњем“, како би били сигурни у успех„веро- 

вања“ у „господа бога јединога“, чиме су„децидирано“ „нагласили“ да је 

„он“ „један и једини бог“.   

Б)  ДРУГИ „ТАБОР“ 

      Тај „табор“ превараната и манипулатора  далеко  је  опас- 

нији од првог„табора“: „створио“је лажну„религију“(„хришћанство“)  

којом је„везао“„вернике“. Та лажна„религија“јесте супротстављеност   

„томе“ што је„поставио“први„табор“. Лажан„Христ“је„путем“„својих“ 

„порука“ и „заповести“ „потенцирао“ смрт, ратове, уз „величање“ и „оп- 

равдавање“„свега“што „чини“„непријатељ“који убија, разара, прогони, 

„оправдавање“убиства, јер„не знају шта чине“,уз „обавезно“ „покорава- 

ње“„жртава“ погрома, које „морају“„да трпе“„све“, „постојано“,без про- 

тивљења, уз„љубав“према непријатељу и „праштање“,и његово бескрај- 

но„поштовање“и „уважавање“;  уз то, не треба „љубити“„ближњега сво- 

га“,јер се не добија„плата за то“; „посебне“ „поруке“ или „заповести“ –
„не треба волети живот“ и ко хоће да буде„верник“„нека се одрекне се- 

бе“…- у супротном,„стићи“ће га„Oткривење светог Јована богослова“.                      

     Тај „табор“ је„створио“„другог“„бога“, противно„заповестима“„бо- 

га јединога“(о томе пише у тексту ПОСТОЈАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ИС- 

ТИНЕ).                        

„Поруке“ и „заповести“  лажног „Христа“ 

1. „ЈЕДИНИ БОГ“ 

      „Нико не може два господара  служити; јер или ће једнога мрзити, а 

другога љубити; или ће једнога држати, а другога презирати“(„Матеј“,6. 
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24.), „Све је мени предао Отац мој…“(исто,11.27.), „И приступивши  Исус 

рече им говорећи: Даде ми се свака власт на небу и на земљи“(исто,28.18.), 

„Идите, дакле, и  научите све народе…“(исто,28.19.), „Учећи  их  да држе 

све што сам вам заповедио…“(исто, 28.20.). „Он“ни-„је“„нови бог“. О то- 

ме пише у тексту  ПОСТОЈАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ИСТИНЕ.  

      „Бијах у духу  у дан Господњи,чух глас иза себе силан као труба,који го- 

вораше:...“(„Откривење светог Јована богослова“,1.10.),„И обазрех се она 

-мо да видим  глас који говораше са мном...“(исто,1.12.), „И усред седам све 

-ћњака Некога налик на Сина човјечијег...“(исто,1.13.), „И кад га видјех,па- 

дох к ногама његовим као мртав, и Он положи десну руку своју на ме, гово- 

рећи:  Не бој се, ја сам Први и Последњи“(1.17.), „И Живи; и бијах мртав и 

ево жив  сам у вјекове вјекова,  и имам кључеве од смрти и од пакла“(исто, 

1.18.).   Јасан доказ да је„Христ“„сматрао“и „прогласио“„себе“за„је- 

диног“ „бога“ - „...ја сам Први и Последњи“.  

      Коментар: „Од тада“„постоји“„само“„један“„бог“-„Христ“, по„сво- 

јој“ „заповести“, који ни-„је“„одредио“ „будуће“„живљење“свих нас. Ни-  

је јасно на„коју“„земљу“се„односи“та„свака власт“,јер је у целом лаж- 

ном „светом писму“написана почетним малим словом,што би„требало“  

да„значи“да се односи на „земљу“као „равну плочу“, „која“се „показала“  

као„сухо“у„сабраној води“, у вечитом„леду“, у вечитој„тами“ 

(детаљни докази о томе јесу у тексту ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВОРА).  

      Својим „заповестима“ је „прогласио“себе за „јединог бога“,јер,како пи-  

ше,не можемо „два господара“(„два бога“) „служити“једновремено,па ће- 

мо морати да „прихватимо“ „чињеницу“  да „постоји“ само „један госпо- 

дар“(„бог“),и тада нећемо „морати“, а неће ни требати, да се „опредељу- 

јемо“ „кога“да „љубимо“а „кога“да „мрзимо“,или да „једнога“ „држимо“а 

„другога“  да „презиремо“. У „то“ „име“ „Христ“ је „пресекао“ „ствар“ и 

„одлучио“ наведено, „саопштивши“ „званично“ - „све је  мени  оставио О- 

тац  мој“,и,на„основу тога“, „даде ми се свака власт на небу и на земљи“, 

чиме је „одлучио“да је „он“ „једини бог“, па је„заповедио“„ученицима сво- 

јим“-„идите, дакле и научите све народе, учећи их да држе све што сам 

вам заповедио“, јер „ја сам Први и Последњи“-значи: „ЈЕДИНИ“. АМИН!    
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      2.  „ОДРИЦАЊЕ СЕБЕ“ 

      „Ако хоће ко за мном ићи, нека се одрекне себе…“(„Матеј“, 16.24.) 

      „Ко хоће за мном да иде нека се одрекне себе…“(„Марко“, 8.34.) 

      „Ако ко хоће да иде за мном, нека се одрекне себе…“(„Лука“, 9.23.) 

      Коментар: не-„суштина“„свега“не-„постојећег“у лажној „религији“ 

 јесте да „верници“ не буду своји у себи, да буду залуђени,заблуђени, 

изгубљени,без достојанства,без себе као личности,без породице, 

без заједничког живота с неким„сем“с лажним„Христом“у праз 

-ној души, у телу без душе,без здраве свести(ум,разум,психа),без 

било чега што ће бити обележје и суштина човека и човечнос- 

ти, без свега што га чини човеком, јер – за не-човека, за будалу, 

„све“је„само“лажан„Христ“. Одрећи се себе, можемо да смат- 

рамо да не постојимо као људи у природи постојања. Дакле,буди- 

мо нико и ништа,будимо безвредне сподобе да бисмо„задовољи- 

ли““прохтеве“једног измишљеног,лажног,надобудног и себичног 

хохштаплера,који нас понижава до испод најниже границе људ- 

скости, човечности, достојанства,моралности и животности, 

добијене од природе, а та природа јесте„трн у оку“тих хохшта- 

плера превараната и манипулатора, предатора 
човекове(„верникове“)душе(живота),тешких друштвених пара- 

зита, корова човечанства,који су„створили“„то“ненормално,не 

-постојеће и лажно „чудо“лудости и ненормалне,болесне себи- 

чности, путем „којег“ ниподаштавају све и свакога, и кроз„ко- 

је“су„његови“„творци“,злотвори-„духовни“криминалци, искали- 

ли немерљиву мржњу према човеку и породици. 

      Не постоји начин да се помогне човековој души(живот,живо 

-тно)ако је„окована“„ланцима“лажне„религије“,у тој безнаде- 

жности и бесмислу(несмислу) те„религије“. Не постоји сумор- 

није,тужније и безнадежније стање од „одречености себе“, јер 
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је то понор безнађа,безвредности,узалудно„постојање“без смис- 

ла(суштина), ниже од најнижег нивоа гмизавца. 

      Колико тога смо учинили у себи за себе,колико су учинили дру 

 -ги да будемо то што смо, да будемо Ја, Ми, Своји у себи,да буде 

-мо личности с идентитетом,интегритетом и достојанством. 

      Шта би било и шта би се догађало када би се сви „верници“ 

„одрекли себе“? У Републици Србији само 10% држављана(грађа- 

на) нису „верници“. Како би функционисала држава када би се  

сви „верници“ „одрекли себе“? Како би опстали Срби „право- 

славци“,којих има 90% од укупног броја Срба? Како би постојала 

и опстајала Србија са Србима као јединим државотворним наро 

-дом,који би се„одрекао себе“? Како би се рађала деца,ако се роди 

-тељи„одрекну себе“,и не желе да„раде“нешто тако нормално, 

природно – јер су се „одрекли себе“да би „ишли“„за Христом“?  

Могли би да опстану само атеисти. Врло брзо би„нестали“сви 

„верници“,јер им је „препоручено“ да се не „размножавају“ јер су 

се „одрекли себе“. Држава не би постојала,била би анархија као 

у првобитној заједници,с мало људи„неверника“,који не би имали 

могућности за опстанак у условима безнађа,немаштине и беза- 

коња. Како би у тим „условима“опстали преваранти и ма- 

нипулатори, попови, и сви остали лажови који за- 

говарају да се „верници“ „одрекну себе“, што би 

значило да они нису„верници“,јер безрезервно „ра- 

чунају“на „свој опстанак“без „одрицања себе“? 

    Све„то“личи на једну опаку ЗАВЕРУ против човека, која се 

„уклапа“у„рачуницу“да не сме да „буде“много људи на Земљи, 

да је„ту“„место“„само“„за“„елиту“и„елитна постројења“, који, 
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у суштини, јесу„неверници“,јер сигурно не желе да се„одрекну 

себе“у „изобиљу и благостању“„која“су „предвидели“. 

      Сада има две милијарде„хришћана“у свету.Какви су„то“„верници“ 

кад се нису„одрекли себе“,па се„размножавају“,нормално раде и живе не 

„поштујући“што им је„заповедио“„њихов Христ“ –„Ако хоће ко за мном 

ићи,нека се одрекне себе“,или „Ко хоће за мном да иде нека се одрекне се 

-бе и узме крст свој,и за мном иде“,или „Ако ко хоће да иде за мном,нека 

се одрекне себе и узме крст свој и за мном иде“. Какво „недисциплинова- 

но“и „неодговорно“„стадо“пред „својим господом Христом“. „Христ“ и 

„његови“„творци“, преваранти и манипулатори, „сигурно“ 

„нису задовољни“таквим „понашањем“непослушних „верника“. „Шта“ 

„ће“„да“„предузму“ с„тим“„у вези“??? Никако да„видимо“„Христа“ и 

„његова“ „реаговања“. Све се своди само на даље поповско „тралалаиса- 

ње“, даље сопствено залуђивање сопственим будалаштинама,и,наравно, 

да „то“што „успешније“„пренесу“на„недисциплиновано“и„својевољно“ 

„стадо“, „које“„никако да се призове памети“. Подсетимо се колико„ви- 

руса“је„посејано“у свету до сада. Ниједан од њих није створила природа. 

У току дуге историје„прављени“су „слични вируси“,који су односили 

силне људске жртве.  Данас патријарх српски каже: Све то је „божија 

опомена и казна“. Да ли се „та“„опомена и казна“односи и на изгорео  

Хиландар, Нотр дам,десетине порушених и спаљених„цркава“и„храмо- 

ва“ на Косову и Метохији, и ко зна где све у свету и колико? А где је„ту“ 

„спаситељ“, да„спасе“људске животе и те„храмове“као „тело своје“??? 

Или се„укључио“у„божије кажњавање“„верника“и„неверника“ – првих, 

зато што су „недисциплиновани“, а других, зато што не верују у„бога“и  

„Христа“, а „требало би“,па, макар,„били“и„недисциплиновани“„верни- 

ци“. Да ли патријарх и његови попови очекују„Христову казну“према 

себи,јер„иду за њим“,без„одрицања себе“и богатства(о томе овде под 6.)?  

     Слично„постојању“два„табора“, „постоје“два „нивоа“„верника“-„ви 

-ши ниво“ и „нижи ниво“: 

      „ВИШИ НИВО“(ПРЕВАРАНТИ И МАНИПУЛАТОРИ, „МЕНТОРИ“, „ПАСТИРИ“) 

      Мања бројност лажних „верника“, који су „предодређени“ и „одређе-  
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      ни“као преваранти и манипулатори,њихови „ментори“, и „пасти-  

      ри“„стада“(„нижи ниво“),да би„личним примером“„показали“„како“ 

      и„колико“„треба“„да“„верујемо“у„бога“ и „Христа“, „како“да се„по- 

      нашамо“ и „опходимо“ према„неминовно потребној“„религији“и„ве- 

      ри“.  Уз помоћ  интересних кругова који су их „створили“ и „постави- 

      ли“„ту“где јесу,и за „то“ што јесу, „успостављају“, „граде“и „развија- 

      ју“„мрежу“која је„неопходна“ за„хватање“„жртве“(„нижи ниво“)и и-  

      сисавање њене свести, као што чини паук,који ухваћеној жртви пола-  

      ко али сигурно исисава најважније што има у телу.              

      Ти опсесивни неуротичари су способни и кадри да учине све што„тре- 

      ба“да се„задовољи“ „потреба“„замишљеног“и„постављеног“. Ти злоб 

      -ници, изопачени  типови, с „искривљеним умовима“, „поставили“ су  

      „норме“у којима„није здраво“ све што је природно,„што“„није“„дато  

      од бога“,као„блудна вредност“:подржавају све ванживотно,ненормал 

      но, неприродно, самом животу придају злослутан „вид“, величају зло  

      као најопаснији пут у ништавило,непријатељи су живота и свега при-  

      родно  животног, уништавачи, клеветници и тровачи живота – траже  

      да„верници“ „нижег нивоа“ „затворе очи“, да не би видели стварност  

      која их окружује,да„виде“„што им се говори“,да ниједна друга„врста  

      оптике“нема„вредност“,да „морал“, „врлина“и„чиста савест“ „буду“ 

      „везани“за „тако“„виђену“„светост“: реалност живота не постоји ни- 

      ти сме да буде уважена на било који начин. Лаж мора да „царује“.  Не  

      постоји истина ван лажи. „Свака“ „истина“ мора да буде лаж.  Свака  

      лаж  мора да буде „светиња“ – „све“  „мора“ да  буде „света лаж“  као  

      „света истина“. „Блаженство“„душе“„мора“да се„огледа“у трпљењу,  

      у„задовољству трпљења“, да се не успротивљује недаћама и злу.  

      Да ли здрав ум и разум могу да поднесу и„разумеју“„религију“? Не.  

      Одлика здраве свести (ум,разум,психа) јесте разумевање стварности.  

      „Религија“ јесте ван стварности, дакле, ван здраве свести.            

      Болесној,оштећеној свести „јесте“„на дохвату“ све што није нормал-  

      но.   

      У тој „ситуацији“ истина ни на који начин не сме да добије„простор“  

      за  постојање.  Све зависи од постављеног „циља“ за који се лаже.  А   

      „он“ је постављен  давно, у прастара  времена, и мора да  се достигне  
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      „по сваку цену“, и такав одржи.  „Основни став“тих хохштаплера мо-  

      ра да„буде“„победоносан став“,јер је„то“„права гаранција“„успеха“.  

      „Увели“су„појам греха“за све што јесте природно,природом дато и по 

      -стојеће реално. О „честитости“и „људскости“говоре кроз призму ла-  

      жи као„једину истину“,а та не-„истинитост“води само у разарање све 

      -га нормалног,природно људског,у отров и хаотичност свести, отров- 

      но, сапињуће, крволочно, с инстинктом смртне  мржње  према  свему  

      што је природно,нормално,умно и разумно,према свему што је норма 

      -лно људско,усправно и исправно природно,стасито,трајно,што обећа 

      -ва и јесте будућност нормалног људског живота. Ти и такви хохшта- 

      плери нису поштедели неког од своје безмерне покварености,од невре 

      -дности, „претварајући“ сваку истину у лаж, и сваку честитост у нит-  

      ковлук и тешку заблуду, „живе“од људске невоље коју стварају наси-  

      лно путем измишљених страхова и „ђавола“,а сами су највећи „ђаво-  

      ли“којих нормалан свет још није свестан. Путем тих страхова и нево- 

      ља настојали су и успели да„овековече“себе,да „овековече“зло,јер без 

      зла  нема доброг, што им је постао „мото“ „постојања“. Ти „духовни“ 

      паразити, коров човечанства, „увели“ су паразитизам  живљења  као  

      „нормалност“„постојања“ у нераду. Измислили су „светост“, „свето“  

      „светиње“и „свети крст“као„покриће“ за разарајуће притиске према  

      „верницима“„нижег нивоа“-„стаду“, „светост“која испија све што је  

      нормално-природно људско, која испија  нормалну природну човеко- 

      ву љубав према свему нормалном, према себи и породици, која  испи- 

      ја сваку наду у природом дат живот, која испија  здравље, лепоту, ус- 

      пех као нужност природног постојања и опстајања. 

      „НИЖИ НИВО“(„СТАДО“)           

      У претходним текстовима на ову тему доста сам написао о „стаду“,о 

      његовом постојању и трпљењу. Лажна „религија“„хришћанство“ ус- 

      постављена је ради „владавине“ „стадом“.  Као  смртни  непријатељ  

      природно постојећег мора да „спроводи“лажи ради обмањивања и за  

      -луђивања „верника“„нижег нивоа“(„стадо“), кроз „проповеди“да се 

      не противе злу,да не воле себе и друге,да се„одрекну себе“, да не воле 

      живот свој, да не воле породицу и све што је природно и нормално,да 

      прихвате зло као „нужно свето“, као своју „добробит“. „Верник“„ни- 
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      жег нивоа“(„стадо“)не треба да припада себи,треба да„припада“„пас- 

      тирима“,треба и мора да буде само „трошно средство“за„проповеди“ 

      и „мноштво“,да би „стадо“било што бројније и веће, чиме је „црква“ 

      „јача“ и „угледнија“.                    

      Човек  - свесно  живо биће   

      а)  Живот                                                          

      Облик  постојања  и  кретања материје. Процес сам у себи.  Основна 

својства живота јесу аутономност, ауторегулација,ауторепродукција и 

интеракција са спољном средином. Једном настао живот се манифестује 

кроз организоване форме. Ако прихватимо то као општи принцип,живот 

можемо да дефинишемо као процесе трансформација енергије у органи- 

зациону структуру, способну да опстане у свим природом дозвољеним 

условима,уз формиран функционалан систем промета материје и енерги- 

је - живот јесте непрекидан метаболизам. Живот јесте биолошки процес, 

и јесте карактеристика уобличених физичких система у којима се одвија 

-ју биолошки процеси.           

      Смисао(суштина) живота, значај, порекло, сврха и судбина, јесте ос- 

новни концепт и питање у филозофији,с тумачењем да је везан за посто- 

јање и свест, уз примарност постојања материје, не духа.                

      б)  Живо биће 
      Свака јединка коју одликују животни процеси. Свака подлеже еволу- 

ционим механизмима који доводе до промена. Заједничке особине живих 

бића: ћелијска  грађа, реаговање  на надражај, метаболизам, хомеостаза, 

рађање, раст и развиће, размножавање, еволуција. 

      в)  Свест  
      Нормално будно стање ума, разума и психе, у којем се испољава могу- 

ћност и способност сазнавања,разумевања,тумачења,одлучивања и дело- 

вања. Она је највредније што имамо уз живот. Имати здраву свест,значи 

имати пуну могућност нормалног живљења. Нормално живљење,са здра- 

вом свешћу, пружа нам  неограничене могућност сазнавања стварности, 

тј. разумевање  свега што нам је доступно визуелно, или то добијамо пу- 
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тем разних посредника(медијума), расветљавање и разјашњавање непоз- 

натог или тренутно проблемског,откривање нечег што је до тада било ск 

-ривено или недоступно.  То је процес стицања знања о нечему или неко- 

ме: довођење неког  предмета или појаве у свест непосредним (опажање, 

запажање,интуиција) или посредним путем(расуђивање, закључивање и 

проверавање  претпоставки и сумњи, доказивање).  Претежно се односи  

на теоријску(контемплативну, посматрачку)духовно-мисаону активност 

којој је сврха утврђивање  или потврђивање  истине о нечему што је би  

-ло, што јесте и што ће бити. Здрава свест јесте „трн у оку“ „цркве“  

и  лажне „религије“(„хришћанство“), који настоје „свим силама“, пу- 

тем  лажног „светог писма“, „проповеди“, разних карикатура  лаж- 

них „светаца“ у лажним „храмовима“, да је униште или  значај 

-но  оштете.    

      г)  Човек  

       Двоножан сисар усправног хода,служи се рукама као органима за рад, 

одликује се високо развијеним органом свести - мозгом,способношћу ми- 

шљења и говора. Налази се на врху еволуционог ступња развитка,у први 

ред сисара, примата. Дарвин је 1872. у делу Порекло човека објавио своју 

теорију о постанку човека  од  животиње, биолошком еволуцијом кичме- 

њака,одн. сисара,за коју постоје ембриолошки,упоредно-анатомски,физи 

-олошки и палеонтолошки докази,уз додатне доказе многих природних 

наука које се баве таквим и сличним истраживањима. Већина научника 

сматра да човек има монофилетско порекло,да је еволуирао од одређене 

врсте примата,а основне савремене расе су се развиле расељавањем кро- 

мањонског човека на разне географске просторе. 

      Уз биолошку еволуцију човека важне су промене у његовој средини и 

унутрашње  промене  у  организму и  менталним способностима. Сложен 

процес који обухвата и ментални развитак човека;развитак друштвених 

институција и културних тековина назива се друштвено-културна еволу- 

ција.  

      Данас је антрополошки утврђено и потврђено да све што постоји у чо 

-вековом окружењу представља систем елемената за развитак његових  



16 
 

16 
 

способности,постојања и доказивања личности(о личности пише у текс- 

товима ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВОРА и  ПОСТОЈАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ 

ИСТИНЕ).  

      Додатно о томе: 

      Човек као свесно и продуктивно биће има„себе“у„себи“. Циљано ко- 

ристим ту„форму“,јер сам раније навео небулозну„форму“„нека се одрек 

-не себе“. 

      Смисао(суштина) човека јесте„имати себе“,затим,„тражити и наћи се 

-бе“. „Проналажење“и„имати себе“зависи од одлучности да се остане ве- 

ран себи,да се остане„ЈА“. Није могуће„одрећи се себе“у нормалним мен- 

талним и друштвеним околностима,у друштвеној средини која одржава 

нормалност постојања као индивидуе у заједници с другима који живе 

нормалан друштвени живот,у којем раде и опстају као јединке,усклађе- 

но с друштвеним нормама и моралом заједнице. Можемо да се одрекнемо 

неких жеља,хтења,ствари,поступака,понашања...,али се не можемо„одре- 

ћи себе“,јер тада не постојимо као личности. Најважније у свему је да 

прихватимо себе,да будемо свесни себе,да поштујемо себе,да будемо у по- 

тпуности „ЈА“,уз пуно поштовање„НАД ЈА“-друштвене норме и морал. 

       Морамо да пронађемо равнотежу жељеног,могућег и остварљивог. 

      „ЈА“јесте суштина(смисао) мог постојања као човека,личности. Све 

што радим и како живим подредио сам том„ЈА“,које ме обавезује и наго- 

ни,присиљава да будем нормалан,природан,поштен,обавезан,одговоран, 

достојанствен,целовит,свестан,достојан постојања као личност која је оп 

-редељена за поштовање природе,природног,друштвеног,људског,без ве- 

ровања у лажи,љутог противника најбезобразнијих и најпокваренијих 

лажова којих свет„није свестан“, превараната и манипула-

тора, којима се сви „верници“ клањају, до лудила не-„свесног“!!! 

      „ЈА“: способност перцепције,памћења,учења,мишљења...; упознаје 

свет и себе,разликује „ЈА“од не-„ја“и постепено се формира у личност с 

идентитетом и интегритетом; прихвата категорију времена и природне 

стварности; усваја и гради физичке и социјалне норме понашања;упозна 

-је, гради и чува самопоштовање,стабилност и развој себе; доживљава, 
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гради и преноси моралне и остале друштвене норме; идентификује се са 

стварним и стварношћу; постаје свестан својих нагона као унутрашње 

реалности(психички „свет“),инстиката,потреба и жеља(свесност); свес- 

тан својих нагона за самоодржање(глад,жеђ,спавање...),размножавање, 

нагонска потреба за спајањем и повезивањем; психичка енергија; при- 

лагођавање средини у којој живи; учи о свету и себи; примењује стечена 

знања у регулисању сопственог понашања и доживљавања; изграђује 

способности-симболичке(језик...),учи посматрањем,предвиђањем,проце- 

њивањем сопствених акција у односу на стандарде понашања и постав- 

љене циљеве,свесно размишља о себи(процењује самоефикасност,сопст- 

вене вештине и захтеве средине). Све то обезбеђује услове за целовито са 

-мопоимање(слика о себи,представа о себи,појам себе,како видимо себе, 

како доживљавамо и схватамо себе,сопствена процена себе,бити„ЈА“...). 

      Не постоји „ЈА“без тога. Не постоји „ЈА“ако се„одрекнемо себе“. Не 

постоји могућност да се„одрекнемо себе“у нормалним животним околно- 

стима,јер,ако би то„било“,не бисмо постојали као нормални људи,персо- 

не: „постојали“бисмо само као„живи предмети“којима може неко да се 

„служи“и манипулише њима у „производњи“„стада“без здраве свести,до 

-стојанства,одговорности..., јер у тој„ситуацији“човек није способан да 

мисли и уради нешто корисно: био би само биолошко живо биће без еле- 

мената људске нормалности. Зато је„порука“или„заповест“-„нека се од- 

рекне себе“„смишљена“да би се човек„претворио“у„нечовека“,у„овцу“, 

па да с осталим„верницима“чини„стадо“које ће да„предводи“„магарац“, 

а„пастир“ће да надгледа и усмерава његово кретање и понашање. Тако 

човек  мора да се„преобрази“у„нечовека“да би„био“„верник“,који у тој 

„изгубљености“не би био свестан и вољан да задовољава физиолошке по 

-требе(?).  

      Да ли можемо да„замислимо“или„не дај боже“„видимо“попа који се 

„одрекао себе“? Да ли можемо да„замислимо“или„видимо“да је неки поп  

„испунио“„поруку“или„заповест“-„ко хоће за мном да иде нека се одрек- 

не себе“? Да ли можемо да „замислимо“ или „видимо“ попа који се „кла- 

ња“„вернику“? Да ли можемо да видимо попа који неће да пружи десну 

руку,са шаком у висини пупка,и да не дозвољава да му се „верници“кла- 

њају и понижавају себе до нивоа његовог пупка? Да ли смо икада срели 

или видели попа који није желео да га ословљавамо са „оче“? Зашто су 
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сви попови„очеви“и чији су„очеви“? Зашто се понашају супротстављено  

„заповести“свог лажног „Христа“: „И оцем својим не зовите никога на 

земљи; јер је у вас један Отац,који је на небесима“(„Матеј“,23.9.)?  Како и 

зашто трпе то и подносе понижени и омаловажени „верници“? Зашто тр- 

пе и подносе себе као„стадо оваца“које треба да се„одрекне себе“и пони- 

жавају пред попом као„пастиром“,који неће да се„одрекне себе“,приви- 

легија и„моћи“над „стадом“,које је „стекао“путем лажног „хришћанс- 

тва“,лажне „религије“,намењене за залуђивање,заглупљивање и опија- 

ње „верника“ СУВИМ ПИЈАНСТВОМ, а да сам не „конзумира“„то“,већ 

само нуди као ОПИЈУМ И ОТРОВ ЗА СВЕСТ заведених,изгубљених и 

„безвредних“„верника“који„не заслужују“да буду не-„нормални“„као“ 

поп,који се не„одриче себе“? Зашто поп злоупотребљава„цркву“,у којој 

се није„одрекао себе“,и у том„телу Христовом“, испред„његовог“„стро- 

гог“„погледа“, лаже народ,од кога тражи да„поштује“„његовог госпо- 

да“,а сам га не поштује, „понашајући“се противно „његовој“„заповес- 

ти“-„ко хоће за мном да иде нека се одрекне себе“,не„поштује“што је„за- 

поведио“,а тражи да„верници“„поштују“то да би„били“„Христови“? Да 

ли постоји негде и код неког толика болесна сујета као у попа,„поста- 

ла“„неодрицањем себе“као„мерило“„угледног грађанина“,који тражи да 

други„поштују“„Христове“„речи“,а сам их јавно не поштује? Та болес 

-на сујета понижава и омаловажава и председника државе,јер очекује и 

добија његово клањање и љубљење надланице у висини поповог пупка, 

за шта је крив и сам председник,јер дозвољава да му тај преварант и 

лажов, који вара и лаже „свог Христа“,урушава и до најнижих гра- 

ница понижава достојанство човека и председника државе,које,очиглед- 

но, није довољно изграђено, па се зато и не чува. 

     Свуда се граде којекакви „храмови“уз утрошен баснослован новац,у 

којима „царују“попови у скупим„одoрама“,и који се нису„одрекли себе“, 

али „проповедају“ „то“ залуђеним, заблуђеним, занесеним и омађијаним 

„верницим“који нису или не желе да буду свесни толиког понижавања и 

омаловажавања до испод сваке границе нормалности и човечности,а „у 

лице“им се јасно говори да су „стадо“. 
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      Ако би„верници“настојали да„испуне“небулозан„прохтев“у лажним 

„јеванђељима“-„нека се одрекне себе“,тада би ушли у проблем„одрица- 

ња“друштвених норми и морала,друштвених и биолошких обавеза,роди- 

тељских обавеза према деци,нормалних људских обавеза према родите- 

љима,нормалних људских односа у породицама,родбини,пријатељима, 

друговима и другарицама,не би се женили и удавали,не би ишли у школе 

не би јели,пили и спавали,не би радили,били би против физиолошких по 

-треба,па тако„испуњени“(„нафиловани“)„крену“и„иду“„за“непостоје- 

ћим, лажним „Христом“,уз „обавезно размишљање“да ли ће „мора- 

ти“„он“да„физиолошки“„испотребује“неки тренутак испред њих,па да 

„нагазе“на„то“„свето“(...),које им„приличи“у тој залуђености и изгубље- 

ности себе као личности,без достојанства,да би се„додворили“том„ње-

му“, не-„продукту“непостојећег, измишљеног, надасве лажног„бога“, 

„замрзнутог“„духа“, у бесконачном,вечитом „леду“, у бесконач-  

ној, вечитој „тами“(доказано у тексту ПИТАЊА БЕЗ ОДГО- 

ВОРА). 

      „Кроз“ лажног „Христа“ преваранти и манипулатори  
су „саопштили“„своје“„препоруке“,„заповести“„верницима“да „се одре- 

кну себе“,да се „одрекну“ свести, највредније што имају уз живот, да 

би „могли“ „бесвесни“ да „живе“у„заједници“и„самостално“,и, тако без- 

вредни да „буду“ „добри верници“,да им не би „падала“на „памет“незго- 

дна „питања“, која би„реметила“ на лажима „васпостављено“.  

      (Уставом  Републике Србије, 2006,људска права су заштићена и висо- 

      ко вреднована  и „служе  очувању људског достојанства  и остварењу 

      пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном,отвореном и  

      демократском друштву,заснованом на начелу владавине права“(члан 

      19. и члан 23. став 1.и 2.).  Како ће држава  успети да оствари  написа-  

      но, а у свему подржава „православну цркву“која„проповеда“ та лаж- 

     на„јеванђеља“ - све што пише у њима на тему„ОДРИЦАЊЕ СЕБЕ“ и 
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      сличне „теме“?) 

      „Порука“,„заповест“: „Драги моји верници,будите безвредне бу-  

дале, будите нико и ништа, јер сте само такви мени подобни“.       

      3. „КОЈИ ВОЛИ ЖИВОТ СВОЈ ИЗГУБИЋЕ ГА...“ 

      „Који чува живот свој,изгубиће га, а који изгуби живот свој мене ради 

      наћи ће га“(„Матеј“, 10.39.) 

      „Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га; а ако ко изгуби  живот 

      свој мене ради,наћи ће га“(ис. 16.25.) 

      „Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га, а ко изгуби живот свој  

      мене ради и јеванђеља онај ће га сачувати“(„Марко“, 8.35.) 

      „Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га; а ко изгуби живот свој 

      мене ради, тај ће га сачувати“(„Лука“, 9.24.) 

      „Који воли живот свој изгубиће га, а ко мрзи живот свој на овоме сви-  

      јету сачуваће га за живот вјечни“(„Јован“, 12.25.) 

      „...ако зрно пшенице паднувши на земљу не умре,онда једно остане;ако  

      ли умре, род многи доноси“(исто, 12.24.)  

 

     Постоји уочљива различитост: „Који чува живот свој...“, „...ко хоће 

живот свој да сачува...“, „Који воли живот свој...“, „...ко изгуби живот 

свој мене ради...“, „...ко изгуби живот свој мене ради и јеванђеља...“, „...ко 

мрзи живот свој на овоме свијету...“. 

     У првом тексту је наведена тренутна „радња“-„Који чува“, у следећа 

три јесте будућа„условна“ „радња“-„ко хоће“, док је код„Јована“изрази- 

та тренутна емоционална„радња“-„Који воли“.  

      Само у трећем тексту пише „и јеванђеља“. 

     У прва два текста пише„наћи ће га“, у трећем и четвртом тексту пи- 

ше „ће га сачувати“, у петом пише „сачуваће га за живот вјечни“.  
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     То подсећа на судки процес, када се изведу четири„сведока“који„тре- 

ба“да„саопште“„виђење“„једног догађаја“,као„релевантни“„очевидци“. 

Јер, према наведеним„речима“,закључујемо да су„присуствовали“њихо- 

вом „исказивању“. Када се саопштава истина не смеју да постоје 

различити искази о њој.  Свака различитост у исказима„присутних“„све 

-дока“ доказује да то није истина, него лаж. 

      Међутим, важне су „поруке“: 

      Сваки исказ има два дела. 

      Први део сваког наведеног текста„саопштава“„целовиту“„поруку“: 

      „Који чува живот свој, изгубиће га...“ 

      „Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га...“ 

      „Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га...“ 

      „Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га...“ 

      „Који воли живот свој изгубиће га...“,  што „значи“:     

      „Немојте  да  волите  и чувате живот свој,  јер  ћете  сигурно  

      тако  да  га  изгубите.  Живот  не  заслужује  љубав  и  чување. 

                                                                                            Ваш господ Христ“ 

      Изразито  сугерисање  на  самоубиство - смрт. 

      Други део сваког наведеног текста „саопштава“„целовиту“ „поруку“: 

      „...а који изгуби живот свој мене ради наћи ће га“ 

      „...а ако ко изгуби живот свој мене ради, наћи ће га“ 

      „...а ко изгуби живот свој мене  ради и јеванђеља онај ће га сачувати“ 

      „...а ко изгуби живот свој мене ради, тај ће га сачувати“ 

      „...а ко мрзи  живот свој  на овоме  свијету  сачуваће  га за живот веч-  

      ни“, што „значи“: 
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      „Узалудност живљења на  овоме свету с  веровањем у мене на 

     земљи: немојте да се устручавате да изгубите живот на зем- 

     љи мене ради, јер ћете га тако наћи и сачувати за небо; немој 

     -те да волите живот свој – мрзите га,  јер је безвредан на ово- 

     ме свету, па  ћете  га тако  наћи и  сачувати за живот вечан; 

     ваша добровољност, драги моји луди верници,за умирање мене 

      ради јесте подршка мени да и даље будем што јесам-тежак 

     гад (god), што су одредили  моји  творци .  Амин,  

                                                                             Ваш господ Христ“ 

      Изразито  сугерисање  на  самоубиство - смрт.                                                  

      Где и  како  да „сачува“ „живот свој“ ако га  изгуби  на „земљи“ ???  

      Шта ће му „живот“ „тамо, негде“ ако га нема овде??? 

      Зашто би да„изгуби живот свој мене ради“ - како да„верује“ мртав? 

      Зато је боље да живимо живот без„Христа“,болесног себичњака. 

„Поруке“ „Христове“ су невероватно жесток 

удар на највећу вредност човека-живот   

      „Црква“, преваранти и манипулатори,„занели“су се обма- 

ном да душа(живот,животно) може да „живи“ван тела, „самостално“, да 

живот(душа) „може“да „живи“„самостално“,без тела,па „то“стално„ути-  

скују“ у оштећену свест „верника“.  Душа (живот,животно) има смисао  

само заједно с телом:  јединство  тела  и  душе  чини  живо биће. 

Тело без душе  нема смисао.  Душа без  тела  нема  смисао, јер не може да 

испољи своју животну снагу ако не„уђе“у тело. Само заједно имају  

смисао. Душа постоји да оживи тело у зачетку,живи с њим, па су за- 

једно  стваран  живот  - живо биће. Тело без душе,које ду- 

ша напусти, јесте мртво ништа, мртав костур.                                                                                                        
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      Додатно томе, „порука“ - „...ако зрно  пшенице  паднувши на земљу  не  

       умре, онда једно остане; ако ли умре,род многи доноси“„садржи“наме-  

       тање тешке будалаштинекао„принцип“за„добровољно“уми-  

       рање, јер је јасно да једно мртво зрно  пшенице не може    

       да „род доноси“,поготово не „многи“, зато што, док је„живо“, доноси  

       само једну стабљику, тако што своје„животно“„развија“у њу и плод,  

       и свој„живот“„развија“у богатији „живот“ - пшенични клас с мнош-  

       твом„живих“ зрна.  Није се нити може да се догоди да се из „мртвог“  

       „роди“ живот.  Зрно јесте „мртво“ кад је потпуно увело, бескорисно. 

       Да ли „може“: „ако жена паднувши на земљу не умре,он-  

       да једна остане; ако ли умре, децу многу рађа“???               

      „Поруке“ су „јасне“:  „Немојте да волите живот свој,наравно,и 

туђи,јер немате корист од њега док га живите, па вам препору- 

чујем,саветујем и заповедам да га се што пре ратосиљате, да 

бисте били подобни мени,вашем господу Христу: зато се труди- 

те да искористите сваки тренутак и повољно место да одузме- 

те живот себи, наравно, и другима, јер су и њихови животи без- 

вредни, па ћете сви да будете добродошли у моје  царство небес- 

ко, где ћете бити моји почасни верници. Амин, 

                                                                             Ваш господ Христ“ 

      Намеће се важно питање: - Ако сви „верници“„не буду“„волели жи- 

вот свој“, „не буду“„хтели“„да га сачувају“, него„одлуче“„да“„га“ „изгу- 

бе“„мене ради“ и „мене ради и јеванђеља“, и „тако“„га“„сачувају“„као“ 

„мртво зрно пшенице“,па„пређу“у„живот вечан“на небу,ко ће да остане 

на Земљи као жив„верник“? Који и какав је„смисао“-мртав„верник“??? 

       У том контексту, нерадо, али неопходно, спомињем врхунску светску 

       певачку уметницу Витни Хјустон, која је краћи период пре самоубис-  

       тва често говорила „мене Исус воли“, „вероватно“ „поштујући“ „ње-  

       гове“ „препоруке“, и потврђујући  познату мисао „кога  богови воле,  
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       млад умире“.        

      Ко год„остане“на Земљи,жив„верник“,тај„није достојан“ „свог Хрис    

-та“,јер само„мртав“„може“да буде„добар верник“.„Тако“„је“„заповеди- 

о“ „господ Христ“, „нови бог“, „цар небески и земаљски“!!! 

      „Кроз“„тог“ измишљеног,непостојећег, надасве лажног „створа“,  

преваранти и манипулатори су „препоручили“, „заповедили“ 

смрт „верницима“ „као“ „једину“ „праву“ „опцију“ за „додворавање“ 

лажном „господу њиховом“,и„уз“„одрицање себе“, „у смрти“,да 

„буду“„беспрекорно“и „непоколебљиво“„одлучни“и „постојани“у„ко хо- 

ће да иде за мном,нека се одрекне себе“, и„који воли живот свој изгубиће 

га, а ко мрзи живот свој на овоме свету сачуваће га за живот вјечни“,и  

„а ко изгуби живот свој мене ради и јеванђеља онај ће га сачувати“, али 

„како“ да „чине“ „то“ с „изгубљеним себе“ и „изгубљеним животом“ на 

„земљи“„зарад“„живота вечног“? Како да„буду“ „верници“ без „себе“и 

„живота“,и да„задовоље“„прохтеве“невиђених будала и хохштаплера???          

Преваранти и манипулатори:„једини смисао јесте смрт“. 

„Христ“:„Драги моји верници, једино вас прихватам као мртва 

тела, ако ваша душа(живот) припадне мени“!!! 

„Црква“ „очекује“ и „проповеда“ да у„њу“„улазе“„зомбији“као 

„најсигурнији“и„највернији“„верници“!!! 

„Alias de loco tuto conturbatus”(са сигурног места терати дру- 

ге у невољу). 

      (Устав Републике Србије, 2006, Право на живот, члан 24.  

      1: „Људски  живот је неприкосновен“.  Држава подр- 

       жава„цркву“у свему,па се питамо-да ли постоји неоту-  

     ђиво право на живот и да ли је људски живот не    
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     -прикосновен,или је„важније“што„пише“ у лаж  

     -ним „јеванђељима“ да је живот безвредан на „зем- 

     љи“: „Ко воли живот свој изгубиће га“, „Ко хоће жи- 

      вот свој да сачува,изгубиће га“, „Који чува живот свој 

      изгубиће га“, „А који изгуби  живот свој мене ради на- 

      ћи ће га“, „А ко изгуби живот свој мене ради и јеванђе 

      -ља онај ће га сачувати“, „А ко  мрзи живот свој на о- 

      воме свету сачуваће га за живот вечни“...???) 

Да ли је лажан„Христ“важнији од живота??? 

Ко дозвољава да се путем лажног„светог писма  

нови завјет“јавно уништава највиша вредност 

човека - живот??? 

Зашто се подржавају неморални лажови  по- 

пови и клањају им се сви,а јавно проповеда 

-ју то лажно„свето писмо“као бастион уништава- 

ња живота???   

Зашто се  дозвољавају напади лажног„право- 

славља“на највишу Уставну категорију-пра- 

во на живот, највеће људско право??? 
 

      4. „НИСАМ ДОШАО ДА ДОНЕСЕМ МИР НЕГО МАЧ“ 

 

      „Не  мислите да сам  дошао  да  донесем  мир на земљу;  нисам  
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      дошао да донесем мир него мач“(„Матеј“, 10.34.) 

      а)  МИР 

     Привидно  стање  спокојства, опуштености, задовољства, без присуст- 

ва немира, без стресова, узнемиравања, ремећења, израженог страха,при 

-тисака сваке врсте, нерасположења, јаких звукова, пуцњева, шкрипања, 

викања, плакања, болова, болести, ...; траје онолико колико дозвољавају 

околности живљења у присутним условима. 

      Може да се посматра двојако:друштвени мир и мир свести појединца. 

     1/ Друштвени мир јесте вишеслојно стање„тишине“у односима међу 

људима: без рата, без немира, без сукоба било које врсте, без узнемирава- 

ња било којим средством или начином, без проблема у производњи, без 

незапослености, без сиромаштва, без трпљења, без повређивања мношт- 

ва, без увреда и вређања на било којој основи, без запостављања обавеза, 

без понижавања људи,без ниподаштавања друштвено корисног и личног 

рада, без омаловажавања личности, без омаловажавања и понижавања 

нечијег успеха, без омалаоважавања и понижавања друштвених и лич- 

них вредности, ... Да ли можемо да говоримо о друштвеном миру?                

     2/ Мир свести или унутрашњи мир(мир ума,разума и психе) одража- 

ва спокојство стања свести, равнотежу мишљења и делатности, склад же 

ља и могућности, реално сагледавање стварности, без фрустрација, пос- 

матрање света и догађања с ведрије стране, оптимизам, боравак на мес- 

тима која нас оплемењују и надахњују,пронаћи себе у себи, бити свој, би- 

ти „ЈА“, бити уравнотежен, познавање и доживљавање среће,имати и по- 

штовати свој пут, избегавати негативне мисли, доживљавати и користи- 

ти позитивну енергију, бити свестан своје потенцијалне енергије, избега- 

вати да нам неко„једе“и„сиса“време(„вампири“времена), избегавајмо да 

нам неко одузима енергију,дистанцирање од непожељних особа и догађа- 

ња, избегавање досаде, радимо што волимо, будимо с онима које волимо,      

све то на искуству познавања себе,равнотежа душе и тела,добро здравље.  

      Све то утиче на нормално функционаисање организма, где душа(жи- 

вот) има пун смисао, где су сви животни органи с нормалним(здравим) 
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функцијама, јер здрава свест, најважнији део душе, омогућава нормалан 

живот, нормално стање душе. 

      „Христа“,тј.преваранте и манипулаторе не интересује мир 

јер је „јасно“ „речено“: „Не  мислите  да сам дошао да донесем  мир 

на  земљу...“.   

      Мир није битан за„њега“(„њих“). Није потребан. Чак је„опасан“, јер 

његовим постојањем значајно се умањује страх„верника“, а не-„смисао“ 

„свега“јесте да страх непрекидно постоји,да би се„што више“и„оданије“ 

„обраћали“„Христу спаситељу“, и „били“непрекидно „везани“за „њега“. 

      б) „МАЧ“ 

      Мач јесте оружје за убијање.  Неки заговарају „тезу“ да јесте „симбол 

моћи“. Да, јесте такав„симбол“, али за убијање. „Симбол“је смрти коју 

таква„моћ“доноси. Свако оружје је намењено за убијање. Свако оружје 

изазива страх,посебно такво„хладно оружје“,од кога подилази већи страх 

него од „ватреног оружја“. Сама помисао на оштар мач изазива језу при 

помисли да га „убоде“, „прободе“,„одсече неки од удова“,„одсече главу“, 

нанесе било какву озбиљну повреду тела и др.   

      Пример Дамокла: 

     Дамокле је био један од најближих сарадника Дионисија Млађег(397- 

343.п.н.е.),неограниченог владара Сиракузе у старој Грчкој, с неограниче- 

ном моћи, па је изазивао страхопоштовање и завист. Посебну завист је 

имао и изражавао Дамокле путем лицемерја. Дионисије је знао то,па га је 

„ставио на проверу“. Поставио га је на свој престо, изнад којег је висио 

мач на танкој нити. Дамокле је видео мач „о концу“,па га је подишао не- 

сносан страх. Бојао се да се танка нит прекине,па да мач падне на њего- 

ву главу. Тада и касније мач му је био и дневна и ноћна „мора“. Говорио је, 

што су и остали прихватили, да је мач „опасност која непрестано пре- 

ти“, „претња“, „опасност“. Тако је настала изрека „Дамоклов мач“,као  

изразита претња смрћу, којом се владари „диче“,јер „утерују страх у кос- 

ти“ непријатељу. 

      Зато је„написана“„порука“: „...нисам дошао да донесем мир него  
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       мач“. 

      „Порука“ је „јасна“:  „Драги верници, немојте ни да помислите 

      да не поштујете што сам  поручио и заповедио.Ко се супрот- 

      стави  томе биће  посечен овим  мачем.  Морате да се  одрек- 

      нете себе, да  не волите  живот свој, да га  мрзите, и у свакој 

      прилици  несебично да га дате за мене, јер  ћу  једино тако да  

      вас прихватим као вернике. Амин, 

                                                                             Ваш господ Христ“    

Зато  је „написано“ „Откривење светог Јована богослова“, саставни део 

„светог писма нови завјет“,као најужаснија претња и највећи ужас ко- 

ји може да задеси „вернике“и„невернике“(„незнабошце“), које, уствари, 

ни-„је“:               „Откривење Исуса Христа,које њему даде Бог,да пока-  

                                   же слугама својим шта се има збити  ускоро; и објави  

                                   га пославши га преко анђела својега слуги својему Јова- 

                                   ну“(1.1.); 

                                   „...и из уста његових излажаше мач оштар с обје стра 

                                   -не...“(1.16.); 

                                   „...ја сам Први и Последњи...“(1.17.);  значи-„једини“. 

                                   „И дјецу њезину погубићу смрћу...“(2.23.); 

                                   „Прени се и  бди, па утврди  остало  што  је готово да  

                                   помре...“(3.2.); 

                                   „...Достојно је Јагње које је заклано,да прими силу и бо 

                                   -гатство и премудрост и част и славу и благослов“ (5. 

                                   12.);  

                                   „И изиђе  коњ  риђ, и ономе што сјеђаше на њему даде  

                                   се да узме мир са земље те да се људи  међусобно кољу, 

                                   и даде му се мач велики“(6.4.); 
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                                   „И видјех, и гле, коњ сивац, и јахач на њему коме је име 

                                   Смрт, и пакао  иђаше за  њим; и  даде му се  власт над  

                                   четвртином земље, да  убија  мачем и глађу и помором 

                                   и зверињем земаљским“(6.8.); 

                                   „...видјех  под  жртвеником душе закланих за ријеч Бо- 

                                   жију...“(6.9.); 

                                   „...Докле ћеш Господару Свети и Истинити,одлагати 

                                   да судиш и осветиш крв нашу на  онима што  живе на 

                                   земљи“(6.10.); 

                                   „...и речено им би да почину још мало времена,докле се 

                                   напуни и број сатрудника њихових и браће њихове,који 

                                   има да буду побијени као и они“(6.11.); 

                                   „.наста земљотрес велики,и сунце поста црно као вре- 

                                   ћа од костријети,и мјесец поста сав као крв“(6.12.); 

                                   „Јер дође Дан гњева његова,и ко може опстати“(6.17.) 

                                   „И први  затруби, и  наста глад и огањ, помијешани са  

                                   крвљу и то би бачено на земљу,и трећина земље изгор- 

                                   је,и трћина дрвећа изгорје, и сва трава зелена изгорје“ 

                                  (8.7.); 

                                   „...и трећина мора поста крв“(8.8.); 

                                   „И изгибе трећина живих створења у мору и трећина  

                                   лађа пропаде“(8.9.); 

                                   „...и паде с неба звијезда велика,која гораше као букти- 

                                   ња,и паде на трећину ријека и на изворе вода“(8.10.); 

                                   „...И трећина вода поста пелен,и многи људи помрије- 

                                   ше од вода, јер постадоше горке“(8.11.); 

                                   „...и  ударена  би  трећина  сунца и  трећина мјесеца и  

                                   трећина звијезда,тако да се помрачи трећина њихова, 

                                   и да трећина дана не свијетли,такође и ноћи“(8.12.); 
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                                   „...Авај, авај, авај онима  који живе на земљи...“(8.13.); 

                                   „И отвори  дубину  бездана и  изиђе дим из  дубине као  

                                   дим зажарене пећи и помрачи се сунце и  ваздух од ди- 

                                   ма из бездана“(9.2.); 

                                   „А из  дима  изиђоше  скакавци  на  земљу и даде им се  

                                   власт као што имају власт скорпије на земљи“(9.3.); 

                                   „И речено им би, да  нешкоде трави ... него само људи- 

                                   ма...“(9.4.); 

                                   „И даде им се не да их убијају, него да их муче пет мје- 

                                   сеци; и  мучење њихово бијаше као мучење од скорпије 

                                   кад уједе човјека“(9.5.); 

                                   „И у те дане тражиће људи смрт,и неће је наћи; и см- 

                                   рт ће од њих бјежати“(9.6.); 

                                   „...и дође гњев твој и вријеме да се мртвима суди..“(10. 

                                   18.); 

                                   „...ко  мачем убија, треба и он мачем да буде убијен...“ 

                                   (13.10.); 

                                   „...и настадоше ране зле и љуте на људима...“(16.2.); 

                                   „...изли чашу своју на море, и оно постаде крв као од у- 

                                   бијенога,и све живо угину у мору“(16.3.); 

                                   „...изли чашу своју на ријеке и на изворе  водене; и  пос- 

                                   таде крв“(16.4.); 

                                   „...изли чашу своју на сунце,и дано му би да жеже људе 

                                   огњем“(16.8.); 

                                   „И сагорјеваху људи од велике жеге...“(16.9.); 

                                   „И насташе муње и громови и гласови,и би велики зем- 

                                   љотрес; такав  земљотрес  и  тако велики  какав не би 

                                   откада су људи на земљи“(16.18.); 
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                                   „И из уста његових излази мач оштар с обје стране,да 

                                   њиме порази незнабошце...“(19.15.); 

                                   „А остали бише побијени мачем који  изиђе из уста О- 

                                   нога што сједи на  коњу; и  све се птице  наситише од  

                                   меса њихова“(19.21.)... 

                                   „Порука“: 

                                   -„..и из уста његових излазише мач оштар с обје стра- 

                                   не...“ 

                                   -„...и даде му се мач велики“ 

                                   -„...да убија мачем...“ 

                                   -„И из уста његових излази мач оштар с обје стране, 

                                   да њиме порази незнабошце...“ 

                                   -„А остали бише побијени мачем који изиђе из уста О- 

                                   нога...“ 

                                   -„...ко мачем убија,треба и он ма 

                    -чем да буде убијен..“,што значи 

                    да  ће  и„тај“„убица“мачем - да  

                    буде„убијен“мачем. Дакле,зло се 

                    „убија“злом. Зашто„веровати“   

                    у„њега“,кад је сам себи„пресуди 

                    -о“да„треба и он мачем да буде 

                    убијен“??? 

                                  Изразито  важно за  наглашавање  припрећеног  зла  
                                   јесу  претње „да убија мачем“, „И из уста његових    
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                                  излази  мач  оштар с  обје стране,  да њиме    

                                  порази  незнабошце“, „А остали  бише побије-   

                                  ни  мачем...“: прва- не сме да  остане  жив ниједан  

                                  „незнабожац“,  који не верује у „бога“ („Христа“), као  

                                  „приоритет“, док друга  назначава да ће и  сви  други     

                                  да  буду  убијени накнадно. Јасно је назначено да не 

                                  сме да постоји ниједан човек који не„верује“у 

                                  лажног„Христа“,а и он ће да буде убијен,накнадно.                                                 

                                  Јасна „претња“„његова“упућена „верницима“ 

                              и„незнабошцима“(неверницима),који су  тиме 

                              „означени“као „жртве“јер не верују или слабо 

                              „верују“у„њега“, лажног„спаситеља“,који тим 

                              „претњама“ „доказује“да није „спаситељ“него 

                              осветнички  злотвор према  невиним  људима, 

                              који  морају да буду жртве  зла које „доноси“ 

                              „он“, јер  мора да постоји жртва на којој  ће се 

                              „он“и непријатељи иживљавати,терорисати је, 

                              мучити и убијати „мачем оштрим“; непријате- 

                              љи ће да буду заштићени као припадници „ње- 

                              гове“ „војске  апокалипсе“, и  заштићени су од 

                              „свевишњег“,с„јасном“„поруком“: „Него љуби 

                              -те непријатеље своје, и чините добро ...и биће 

                              те синови Свевишњег,јер је он благ и према не 

                              -захвалнима и злима“. Дакле, „основни услов“ 

                              да жртва „опстане“„поштеђена“ погрома јесте 

                              да„љуби непријатеље своје“, да дозволи без по- 

                              говора да буде злостављана,да јој непријатељи  

                              раде што им се прохте,уз обавезно„окретање и 
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                              другог образа“, да се не буни, да трпи, да се не- 

                              прекидно покорава, да не воли живот свој и да 

                              се„на време“„одрекне себе“. Каква„судбина“?    

                                  (Устав,2006, члан 24. став 1: „Људски живот је непри-  

                                   косновен“. Како ће држава да одбрани тај„неприкос- 

                                   новен живот“од „најезде“ зла оличеног у„мачу ошт- 

                                   ром с обје стране“,  кога „проповеда“ „црква“ у лаж-  

                                   ном „светом писму“, под  насловом  „откривење све- 

                                   тог Јована богослова“, које јесте, уз лажна „јеванђе  

                                   -ља“, извор свих зала у свету:  држава подржава  

                                   „православну цркву“у свему, а то се види у поступци 

                                   -ма свих„органа“,од најнижих до државног врха,који 

                                   су у огромној већини(90%) „православне вере“, како 

                                   се клањају патријарху и свим  поповима до  њиховог  

                                   пупка, испуњавајући  њихове  прохтеве да се што пре 

                                   заврши „верска Бастиља“на Врачару у Београду,и на 

                                   другим „локацијама“, у којима „проповедају“ све га- 

                                   дости против човека - „жртве“ „овековечене“у лаж- 

                                   ном и срамотном „светом писму“,као„потпори“ 

                                   „непријатељима“те „жртве“-држава тиме при 

                        -знаје да је„црква у праву“,која путем 

                        лажног „светог писма“„проповеда“ безв-  

                               редност и ништавност живота„на ово 

                        -ме свету“.) 

                           „Коме  закон  лежи у топузу, трагови 

                         му смрде  нечовјештвом“,Петар I I  Пет- 

                               ровић Његош „Горски вијенац“.      
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                        Пред почетак рата 1990-тих,хрватски генерал 

                           Мартин Шпегељ је, скоро у целости„цитирају- 

                               ћи“„Христа“,послао крволочну поруку за Србе: 

                              „све  их  покасапити“.   

                              „Аутори“тих претњи  у„откривењу“  

                        „испоштовали“су  народну - „ко дру-   

                        гоме јаму копа, сам у  њу  пада“!      

      5. „ДОШАО САМ ДА РАСТАВИМ ЧОВЈЕКА ОД ОЦА ЊЕГОВОГ“  

      „Јер сам дошао да  раставим човјека  од оца  његовог и    

      кћер од матере њезине и снаху од свекрве њезине“(„Матеј 

      10.35.)    

      „И  непријатељи човјеку  постаће домаћи његови“ 

       (исто, 10.36.)  

      „Који  љуби  оца  или   матер  већма  него  мене,  није  

      мене достојан; или који  љуби сина или  кћер  већма  него 

      мене,  није  мене достојан“ (исто, 10.37.) 

      Коментар: 

      „Верници-хоћу да  растурим ваше породице, јер  узрокују вашу 

     недовољну пажњу према мени,вашем господу,зато што се ме- 

     ђусобно више посвећујете једни другима, што имате више љу- 

     бави у породици него према мени.Хоћу да у вашим породицама 

     буде непријатељство, јер ћу  једино  тако да  придобијем да се 

     потпуно посветите мени:  тиме вам заповедам да не славите 
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     ниједан рођендан у породицама, да  немате и не  обележавате 

     ниједан дан који је везан за неког од вас-хоћу да искључиво сла- 

     вите моје рођење и васкрсење.  Ви и ваше породице сте безна- 

     чајни и  безвредни за мене. Једина ваша вредност  треба и мо- 

     рам да  будем ја,  јер ја сам један и једини у  вашим безвредним 

     животима: зато  морате  да  се одрекнете себе и породица, и 

     да будете спремни, ако сте прави верници, да одмах дате сво- 

     је животе за мене и јеванђеље,па ћете тако да имате живот 

     вечан.  Амин;  ваш господ Христ“. 

„Интересантан“апсурд јесте да сви попови имају право да се же 

-не и имају породице,што и раде,а„проповедају“то лажно„јеван- 

ђеље“с наведеним „Христовим“„заповестима“(претњама), чиме 

се „успротивљују“„њему“и показују да „га“се не боје и да га не по 

-штују: доказују да су сигурни да јесте то перфидна лаж. И„вер- 

ници“се редовно и „нормално“жене и удају, и не поштују што је 

„написано“у лажном „јеванђељу“: или нису прочитали„то“,или 

„не дају ни пет пара“за„то“, а „моле“„му“се и „крсте“се у „те- 

лу његовом“(„црква“),и ван њега, славе своје рођендане и својих у 

породицама, и„крсне славе“у„његову част“не поштујући што је 

„заповедио“; „живе живот“ на земљи, без да  га дају „за Христа 

и јеванђеље“, па, за чудо, нису сви суицидни како је „Христ“„оче- 

кивао“од „лудих верника“,и„заповедио“. Да ли им„следује“„каж- 

њавање“ „мачем“, како је „написано“ у „Откривењу светог Јова- 

на богослова“, што „јесте“„откривење Исуса Христа“ „намење- 

но“ свим „незнабошцима“, наравно, и „знабошцима“???   

       ПОРОДИЦА 

      Породица  јесте друштвена  форма природне заједнице људи - брак и 

 потомство(родитељи и деца). Односи у њој регулишу се законом и обича 

-јима. Има репродуктивну,привредну,социјалну,психолошку,васпитну и 
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социјализацијску улогу. Примарна је друштвена група, и темељ соција- 

лизације. Ужу породицу чине родитељи и деца, ширу породицу чине бли- 

ски рођаци који живе с њима у заједници. Породица мора да се штити 

као темељна друштвена јединица. Уређење односа у породици темељи се  

на једнакоправности мушкарца и жене, узајамног поштовања и помага- 

ња свих њених чланова, заштити добробити деце, за шта су одговорни ро 

-дитељи. „Није породица ради друштва, него је друштво ради породице“. 

Примарна функција породице јесте пружање оквира и могућности за би- 

олошку и друштвену продукцију и репродукцију.  Породица је подржана 

и заштићена Уставом(2006, члан 66, став 1.).     

      Отац јесте биолошки родитељ детета. Једини је чинилац у природи за 

оплодњу  жене. У мноштву схватања представља „главу  породице“.  Ну-  

жан је чинилац породице, један од родитеља. Има незамењиву улогу у 

подизању,неговању и васпитавању деце, посебно у узрасту до пунолетст- 

ва. Носилац је„тврдих“ринципа у породици. Његово постојање темељ је 

и гарант за сигуран опстанак и развој породице. Незамењив је и један од  

њених оснивача. Није подржан и заштићен Уставом(2006.).         

      Мајка јесте највеће , најзначајније и  најдрагоценије „чудо природе“. 

       Само мајка  има природну способност и  моћ  да створи живот у себи, 

да га несебично дарује детету,да му кроз пупчану врпцу и његов пупак да 

-је душу(живот). Само она жртвује себе за своје дете док је у њој. Само о- 

на трпи све недаће и тегобе које могу  да снађу дете и њу. Само она јесте 

почетно уточиште, кућа, рај за дете, док је у њој. Само она јесте извор и 

давалац свега доброг и лепог што треба детету.  Један је од оснивача и  

носилаца породице. Она јесте „стуб породице“. Први је васпитач детета. 

Дете је„везано“за мајку и после рађања. Везе су толико јаке да не може 

да се замисли нормалан живот детета без мајке. Мајка јесте увек мајка. 

Без  ње не постоји  дете. Без  ње нема живота и породице.  Мајка је подр-  

жана и заштићена Уставом (2006, члан 66. став 1.и 2.).  

      Дете јесте потомак родитеља, потомак људског рода. Природан је и за 

-конски наследник родитеља. Чврсто је везано за ротитеље до свог пуно- 

летства. Законски и морално је регулисано да поштује родитеље. Његова 

љубав према родитељима није нити може да буде регулисана законом ни  
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-ти моралним или обичајним нормама. Љубав детета јесте спонтана при- 

родна категорија осећања према родитељима, као узвратна реакција на 

добијену њихову љубав од његовог рођења. Све што учи и научи у почет- 

ку свог живота добија од родитеља. Веза родитеља и детета јесте нераски 

-дива у нормалним природним и друштвеним околностима. Дете је подр-  

жано и заштићено Уставом (2006, члан 64. и 66. став 3.и 4.).  

     „Поруке“или„заповести“лажног„Христа“, тј.„његових“„твораца“, 

      превараната и манипулатора,јесу погубне за породицу.  

      Какав је„то“„спаситељ“„који је“„дошао“ да „растави“ родитеље    

      од деце, и децу од родитеља, да „уништи“ породице??? 

      Какав је „то“„спаситељ“„који је“„дошао“да„растави“„снаху од свек-  

      рве њезине“, па да  настане раздор  између сина и  мајке  због тога??? 

      Какав је„то“„спаситељ“„који је“ „дошао“да изазове раздор у породи-  

      цама, па да родитељи и деца буду непријатељи: да отац очекује да му  

      деца буду непријатељи,и обратно; да мајка очекује да јој деца,којима   

      је даровала живот,буду непријатељи,и обратно; да деца буду неприја-  

      тељи међусобно, и да очекују да им родитељи буду непријатељи???  

      Какав је„то“„спаситељ“„који“„не дозвољава“да деца воле оца и мај- 

      ку„већма него мене“,да отац и мајка„не смеју“да воле„сина или кћер  

      већма него мене“, јер„тада“„није мене достојан“??? 

      Каква је „црква“ која подржава и „проповеда“ те гадости??? 

      Какав апсурд, каква и колика будалаштина, да једног непостојећег,  

      лажног„створа“ „волимо више“од својих најрођенијих и себе. 

      „То“ се „уклапа“ с „препорукама“ или „заповестима“ под 2. и 3. 

       Бескрајна себичност и„духовни злочин“лажног„њега“и „њего 

      -вих“„твораца“ - превараната и манипулатора,  уништи- 

      теља породица, подржаних  од „цркве“!!!    
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    (Невероватно, али стварно постојеће  апсурдно, јесте постоја- 

ње одредби  у Уставу,којима су заштићени породица,мајка и де-  

те, а држава је „стала“уз„цркву“,која подржава и проповеда на- 

ведене„Христове“„поруке“(„Матеј“, 10.35, 10.36, 10.37.). У савре 

-меном политичком жаргону то се назива „сукоб интереса“ и 

„седење на две столице“,или, једновремено„додворавање“и ла 

-гање и„цркве“и„грађана“,као у претходно наведеним„случаје- 

вима“. Држава треба да  постоји за грађане,држав- 

љане, не за „цркву“која је„одвојена од државе“   

/Устав Републике Србије,2006, члан 11. и члан 44. став  1./). 

    У Уставу,                                                                                          

     Члан 4: „Правни поредак је јединствен.  Уређење власти по- 

чива на подели  власти на  законодавну, извршну и судску.  Од- 

нос три гране власти заснива се на равнотежи и међусобној кон 

-троли. Судска власт је независна“;  

     Члан 194: „Правни поредак Републике Србије је јединствен. 

     Устав је највиши правни акт Републике Србије. 

     Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији 

     морају бити сагласни са Уставом...“.        

     Јасно и недвосмислено  је наглашено: „Правни поредак је је- 

динствен“.  Власт Републике Србије „почива  на подели власти 

на законодавну, извршну и судску“ и „заснива се на равнотежи 

и међусобној контроли“.  

     У свем том„одређивању“правног поретка и власти уочавамо 

да се све односи на световну власт, јер „Република  Србија 

је  световна  држава“(члан 11. став 1.) 
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     Ниједна одредница се не односи на „цркву“,јер„Цркве и вер- 

ске заједнице су одвојене од државе. Ниједна религија се не мо- 

же успоставити као државна или обавезна“(члан 11. став 2.и3.). 

     Дакле, јасно је одређено – „Правни поредак је јединствен“, с 

поделом  световних  власти, које заједнички, уз равнотежу и  

међусобну контролу, чине свеукупну световну власт Репуб 

-лике, дакле, Република Србија јесте световна(секуларна)држа- 

ва, без  спомињања и прихватања „црквене власти“ као„четвр- 

те“„гране власти“у„Правни поредак је јединствен“,што дока- 

зује да није саставни део јединствености правног поретка  

државе Србије(не  постоји  у Уставу)!!!    

     Световност (секуларност) ,  световно (секуларно) 

уређење,јесте засновано на одвојености верских ин 

-ституција и државних институција. Световност(се 

-куларност) подразумева одсуство  службене  рели- 

гије из свих државних институција(просвета,Војска,По 

-лиција, здравство, привреда...химна...) – одсуство било ког 

државног(службеног) става према „цркви“,или фаво 

-ризовање  било  које „религије“ или „цркве“ у држави. 

Фаворизовање  једне „цркве“ или „религије“јесте диск- 

риминација осталих, и јесте противуставан чин. 

    Световност(секуларност) јесте потпуна и апсолу- 

тна одвојеност државе од „цркве“,и обратно, како пи 

-ше у Уставу – „Цркве и верске заједнице су одвоје 

-не од државе. Ниједна религија не може се успоста 
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-вити као државна или обавезна“!!! 

    У том смислу:  

- забрањено је да се вануставне и вандржавне„ре  

-лигијскео-верске институције“на било који на 

-чин  мешају с државним органима и обратно;   

- забрањено је тражење било какве „равнотеже“ 

државних и вануставних и вандржавних„рели- 

гијско - верских  институција“  јер друге  нису 

„грана власти“ у Уставу, па не могу и не смеју  

да траже  да буду  то, нити да буду у равнотежи 

с првима,нити смеју да на било који начин кон 

-тролишу њихов рад; 
 

- забрањено  је  да  државна  власт  контролише 

вануставну и вандржавну„црквену власт“; 
       

- забрањено  је да државни органи или политич- 

ке  странке јавно  користе вануставне и вандр- 

жавне„религијско-верске“ „симболе“, посебно 

пред изборе; 
          

- забрањено је да припадници вауставне и вандр 

-жавне„цркве“и„верских заједница“ учествују 

заједница“  учествују   у   државним   властима   

свих нивоа и да учествују у изборима за њих; 
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- забрањено је да представници државне власти 

учествују у вануставним и вандржавним „црк-  

веним властима“; 
 

- забрањено је да председник световне (секулар- 

не) државе, или било који државни службеник, 

иду на„консултације“у вануставне и вандржав 

-не „религијско-верске установе“или код њихо 

-вих представника; 
         

- забрањено  је  да вануставне и вандржавне ла-  

жне не-„просветне“„религијско-верске уста- 

нове“ (пример:  лажан „православни богословски фа- 

култет“) буду „саставни део“ државних просвет- 

них установа (лажан тзв.„православни богословски фа- 

култет“ јесте „творевина“  лажова - превараната и 

манипулатора,јер сам у тексту ПИТАЊА БЕЗ 

ОДГОВОРА  јасно,прецизно и потпуно  дока- 

зао да не  постоји  лажан„бог“, 

па није„створио“лажног„човека“ и ла- 

жан „свет“:  није „створио“ лажног 
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„Христа“, „који“доказано није„ро- 

ђен“, „разапет“и„васкрсао“!!! Стога, све 

што се „учи“у„том“лажном„факултету“ јес- 

те  лаж, па су све дипломе лажне и  

за смеће-тако је и„докторат“лажног „пат 

-ријарха“Порфирија лаж за смеће!);  
          

- забрањено је да се председник државе и остали 

државни органи свих нивоа јавно(нарочито пу 

-тем телевизија)  лицемерно  „моле“ и  „крсте“ 

(њихов лажан„Христ“им поручује: „И када се молиш Бо- 

гу, не буди као лицемјери,који радо по синагогама и на рас 

-кршћу улица стоје и моле се да их виде  људи...“ /„Матеј“, 

6.5./;„А ти када се молиш уђи у клијет своју,и затворивши 

врата своја, помоли се Оцу своме који је у тајности...“/ ис- 

то, 6.6.), и да се јавно „клањају“ и „љубе“ надла- 

ницу  вануставном  и вандржавном „патријар- 

ху“ и  свим  осталим поповима, вануставним и 

вандржавним опсесивним неуротичним  лажо- 

вима;                                     

- забрањено је да се у државним институцијама 

„обављају“ било какви „религијско-верски пос- 
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лови“ и „ритуали“(примери: тзв. „школска слава“; „ре- 

лигијско-верска“ „настава“ у државним школама; „религиј- 

ско-верска“„служба“ или „обележја“у Војсци, Полицији или 

било којој другој државној институцији;„религијско-верске“ 

„градске“ или било које„месне“„славе“; да председник држа- 

ве или било који државни службеник уноси„бадњак“или„сла 

-вски колач“ у председништво или било коју државну инсти- 

туцију, или се јавно„крсти“пред народом, посебно на телеви- 

зорским екраниме; да се „религијско-верским“„институција- 

ма“поклања новац из државног или општинског буџета;„пен 

-зије“  поповима, вандржавним и вануставним „службеници- 

ма“- опсесивним неуротичним лажовима; плате лажним „ре- 

лигијско-верским“„учитељима“; плате лажним  тзв.„војним 

капеланима“; тзв.„донације“„религијско-верским“„институ- 

цијама“;  да се у државним институцијама и јавним површи- 

нама постављају „религијско-верска“„обележја“и „капеле“у 

здравственим   установама и  објектима;  да се  на  државним  

површинама  граде било какви „религијско - верски“ „објек- 

ти“; да попови,опсесивни неуротични лажови, буду привиле- 

говани  у односу на грађане;  да се предсеник државе или би- 

ло који  државни службеник, или  функционер, „консултује“ 

с „патријархом“-„шефом“опсесивних неуротичних лажова о 

било којим  пословима  државе, или да траже лажан „благос- 

лов“од опсесивних неуротичних лажова; држава не сме да се 

„меша“с  једном лажном „религијом“, јер то јесте дискрими- 

нација осталих „религија“и „вера“...). 

Зато: вануставне и вандржавне„религијско-вер- 

ске институције“које користе снагу државе и ње- 

не   могућности  као  сопствену  подршку  и  које  



44 
 

44 
 

тим путем намећу своју„моћ“ и лажне „ставове“ 

„верницима“других„религија“ и„вера“, или ате-  

истима, понижавају и омаловажавају и државу и 

грађане,а то је омогућила сама држава не пошту- 

јући одредбе свог Устава. Подршка државе „срп- 

ској православној цркви“ као „јединој ваљаној“ 

„цркви“, која  јесте Уставом одвојена од државе, 

јесте тешко лицемерје према „њој“и тежак цини  

-зам  према својим грађанима-држављанима: те- 

шко и криминално кршење свог Устава. Држава 

треба да постави замишљен „армирано-батонски 

зид“ између себе и „српске православне цркве“, 

коју  је Уставом одвојила од себе!!!    

 

    Противуставни и противдржавни„крст“, „молит 

-ва“и„религијско-верска“„песма“као лажна „хим 

-на“ не могу и не смеју да буду „обележје“све-  

товне(секуларне)  државе. 

    „Одвајање“(„одвојеност“) значи  засебност, 

растављање (растављеност),издвојеност из целине, 

независност, самосталност. 
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     У члану 11, у ставовима 1.и 2, и члану 44. став 1. 

написане су две кључне речи: „световна“ и „од- 

војене“! 

     Сама реч„световна“јесте детаљно разјашњена,и 

децидирано одређена као„секуларна“,што значи да 

је  одвојена од „цркве“,а реч„одвојене“појача- 

ва ту одвојеност у самој световности (секулар- 

ности).Дакле,двоструко јесте наглашено да је 

држава одвојена од„цркве“,тј.да је„црква“ап- 

солутно одвојена од државе,тј.јесте про 

-тивуставан и противдржавни„елеманат“!         

     „Црквена власт“је„одвојена од државе“,и не чини саставни 

део правног поретка државе, јер јој није одређено место „посто- 

јања“у„подели власти“као кључног елемента тог правног поре 

-тка. Не постоји као„четврта“„грана власти“у Уставу,па је,сто- 

га, вануставан и вандржавни„елеменат“, као посебна, одвојена 

„власт“у Републици Србији – „одвојена од државе“,ван ингерен 

ција државе.Та„црквена власт“(„црквена држава“) има свој„ус 

-тав“, који нема ниједну додирну тачку с државним Уставом,и  

не припада у„Правни поредак Републике Србије је јединствен“.    

      Устав јесте највиши општи  правни акт ДРЖАВЕ. Одређује 

најбитније односе у ДРЖАВИ, пре свега  државну организацију 

и овлашћења државних органа,слободе и права грађана. Уређу- 

је: државно уређење; друштвено-економске  и политичке  
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односе у држави; слободе,права и дужности грађана у др- 

жави, однос према држави.   

     Шта значи „црквени устав“?  

      Можемо да тумачимо то као „постојање“„државе у држави“, 

јер је држава Србија дозволила да „постоји“још један„устав“на  

њеној  ДРЖАВНОЈ територији, независан од њеног Устава, јер 

је „признала“да су„цркве“„одвојене од државе“,које „самостал- 

но уређују своју унутрашњу организацију,верске послове,да јав 

-но врше верске обреде,да оснивају верске школе...“(Устав,члан 

44.став 2.). „Црквеним уставом“(1957,члан 5)„одређено“је,изме- 

ђу осталог, да се теритотија Републике Србије „дели“на епархи- 

је  и црквене општине, што јесте  преседан у државном уређењу, 

јер обезбеђује„пуну административну самосталност“у односу на 

државу чију територију противуставно„дели“ по „својим узуси- 

ма“, без  било какве сагласности државе Србије, која јесте једи- 

ни њен власник,с искључиво јединим  правом да ради и одлучу- 

је  како јој најбоље одговара: поделом  на аутономне покрајине, 

управне  округе, општине, градове и  град Београд. У званичној 

територијалној организацији Републике Србије не постоје ни-  

какве „епархије“и „црквене општине“,што изричито наглашава да 

их држава Србија не признаје  на  својој  територији.  

      Држава није„створила“„цркве“! Оне су уљези у држави!!!   

      Држава Србија нема  уставну надлежност - ингеренцију  над 

„црквама“,јер„оне“„бивствују“на основу„црквеног устава“и на 

„својим територијама“,али„улазе“на територију државе од које  

су „одвојене“ и „религијски“ („верски“)  трују и  оштећују свест 

„верника“који су држављани Србије - нису ниједним државним 

прописом„везани“за„црквену административну територију“. С 
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тим у вези, можемо да тврдимо да„цркве“,с обзиром да су„одво- 

јене од државе“,постоје и„раде“противно Уставу државе,про- 

тивно  њему  унесрећују „вернике“ Републике Србије, и који их 

„третира“ као потпуну  одвојеност  од  државе, ван њених др -

жавних  интереса : не припадају држављанству Републи 

-ке  Србије - страни  фактори  у држави.   Дакле,  „цркве“ 

„раде“ противно Уставу Републике Србије - противуставно!!! 

     Супротстављено Уставним одредбама да су„цркве...одвојене 

од државе“,један министар је на дан откривања споменика Сте- 

фану Немањи у Београду, „религијски“ и „верски“(„православ- 

но“) затуцан,омађијан и залуђен,уједно неписмен јер није спосо- 

бан да правилно прочита,разуме и протумачи наведене одредни 

-це Устава, изјавио за Прву српску телевизију да су сви „знаци“ 

и све „ознаке“на постаменту тог споменика „показатељи једин- 

ства цркве и државе“. Наравно, не треба да нас чуди то, јер су с 

„таквим мишљењем“сви„православни“припадници  власти, на 

свим  нивоима, укључујући и председника државе, који против- 

уставно,али редовно и обавезно, иде на „консултације“код„пат- 

ријарха“„српске православне цркве“која је Уставом „одвојена 

од државе“,па не постоји као„грана власти“,нити сме да тражи 

да буде њена „равнотежа“и„контрола“у световној држави!!!    

Питања: Како и на основу којег„правила“ држављани Републи- 

ке Србије иду у„цркве“ које су„одвојене од државе“? Како и на 

основу којег противуставног „правила“ „припадници“ „српске 

православне цркве“, других „цркава“и „верских заједница“, у- 

чествују у властима државе на свим нивоима, а Уставом  им је 

забрањено  то, јер су „одвојени  од  државе“???   
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У  Уставу Републике  Србије  одреднице  се  односе на ДРЖАВУ 

СРБИЈУ и на њене држављане, али се не односе на „цркве“,које 

су одвојене од ње,тј.противуставни и протидржавни„елементи“! 

С обзиром да су„цркве одвојене од државе“, значи да нису обаве 

-зне према њој, што даље значи да не подлежу њеним законима, 

па можемо да сматрамо да су противуставни сви закони државе 

који се односе на „цркве“,јер су„одвојене од државе...и слободне 

да самостално уређују...“.  С тим у вези, не постоји одредница  у 

Уставу која обавезује „цркве“према држави по било којем осно- 

ву! 

Држава не наплаћује порез лажној  „српској православној црк- 

ви“, чиме обмањује грађане који  га плаћају. Тиме јој  је обезбе- 

дила преференције(повластице,предност,олакшице) у односу на 

пореске  обавезнике,  јер јој  је омогућила да много производи и  

добија, а да за то не плаћа порез. 

Обезбеђени су јој безпорески комерцијални послови, јер поседу- 

је значајан пословни простор који издаје и за то убира ренту,ка- 

о  и  значајно земљиште  које обрађује и многобројне производе 

продаје без пореза. 

Не плаћа порез на државно земљиште на којем се налазе лажни 

„религијско-верски“објекти, а одвојена је од државе. 

Држава јавно обезбеђује лажној „СПЦ“ разне бенефиције из др- 

жавног  буџета, који се у великој мери пуни новцем пореских о- 

бавезника: буџетска подршка за социјално и пензијско осигура- 

ње  попова, опсесивних неуротичних професионалних лажова – 

уместо да  њихов  послодавац  уплаћује социјалне  доприносе за 

пензијско и здравствено осигурање, то плаћа држава из свог бу- 

џета, добрано напуњеног новцем  пореских обавезника. С тим у 

вези, како се и како треба да се осећају порески обавезници ате- 
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исти и остали „порески“ грађани, који знају да се њиховим нов- 

цем  финансирају они који су„одвојени од државе“, а лажу све 

у држави којој не припадају, уз немерљиву ароганцију!!!   
 

Зато„српска православна црква“противуставно и противдржав  

-но изражава своју пуну самовољу у односу на државу Србију, и 

све „ради“по својим „узусима“.  

У Уставу,члан 43.став 1.:„Јемчи се слобода мисли,уверења и ве- 

роисповести,право да се остане при свом уверењу и вероиспове- 

сти...“, став 3.: „Свако је слободан да  испољава своју  веру  или 

убеђење вероисповедања,обављањем верских обреда...“. Не пос- 

тоји одредница којом се усмеравају „верници“да одлазе у „црк- 

ве“на„исповедање“„вере“, јер је јасно написано „цркве...су...од- 

војене од државе“!  

С обзиром да су „цркве...одвојене од државе“, противуставно је 

да попови, опсесивни  неуротични лажови, улазе у државне инс- 

титуције(школе,Војска,Полиција...) и просипају  лажи из својих 

лажних и лажљивих „књига“, које су производ и извор  тешких, 

немерљивих  лажи, тровачи и уништитељи свести залуђених, о- 

мађијаних  и „религијско - верски“ слепих  „верника“.   Попови 

свих„нивоа“не смеју да учествују у државној власти свих нивоа 

нити да се„питају“о било којем питању државног(националног) 

значаја. Не смеју да учествују ни у каквим манифестацијама ко 

-је организује држава, али могу да буду позвани као „гости“. 

     Тако је одређено у Уставу, али у пракси није тако, јер власти 

свих нивоа, противно томе, немерљиво подржавају„српску пра- 

вославну цркву“,тај вануставан и вандржавни„елеменат“,и кла 

-њају се поповима,опсесивним неуротичним лажовима, посебно 

„патријарху“,„шефу“свих „црквених“ и ван„црквених“лажова, 

који „раде“у интересу те лажне и лажљиве „творевине“.  
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„Цркве“ јесу  неуставне - недржавне лажне 

„творевине“:  одредбама „цркве...су одвојене од државе“, 

држава Србија је јасно,недвосмислено одредила да не жели „цр- 

кве“ као свој саставни „део“,што јасно наглашава да нису подо- 

бне да буду саставни део државе, дакле, лажна„српска 

православна црква“ јесте  противуста-   

ван  и  противдржавни „елеменат“,али др- 

државне власти  свих  нивоа  ниподаштавају  свој  

Устав!!!     

Све што држава ради за„цркву“јесте противуставно, 

јер троши државни новац за„потребе“„страног фа- 

ктора“који је „одвојен“ од ње по свим питањима, а 

тај новац треба да буде доступан нацији-свим наро 

-дима у Србији, којима недостају најосновнији еле- 

менти  за живот, па имамо превише сиромашних и 

убогих, многобројне  породице без средстава за жи- 

вот, а „црква“ се немерљиво  богати  на „државним 

јаслама“ као „одвојена од државе“и на исцрпљива- 

њу и тровању свести недужних „верника“,који при 

-падају  држави, не њој,  лажној  и  лажљивој   

вандржавној и вануставној „творевини“!        
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      6.  „О  БОГАТОМЕ“    

      „Рече му Исус:Ако хоћеш савршен да будеш, иди продај све што имаш 

      и подај  сиромасима, и имаћеш  благо на небу, па  хајде за мном“ („Ма- 

      теј“, 19.21.) 

      „Исус рече ученицима својим:Заиста вам кажем да је тешко богатоме 

      ући у Царство небеско“(исто. 19.23.) 

      „И опет вам  кажем: Лакше  је камили проћи  кроз  иглене  уши неголи  

      богатоме ући у Царство Божје“(исто, 19.24.) 

      „...иди  продај  све што имаш и подај  сиромасима; и  имаћеш  благо на    

      небу; и дођи, узми крст свој и хајде за мном“(„Марко“, 10.21.) 

      „...А  Исус  опет одговарајући  рече им: Дјецо, како је  тешко онима ко- 

      ји се уздају у богатство ући у Царство Божије“(исто, 10.24.) 

      „Лакше је камили кроз  иглене  уши проћи  неголи богатоме у Царство 

      Божије ући“(исто, 10.25.) 

      „...Још ти једно недостаје: продај све што имаш и раздај сиромасима; 

      и имаћеш благо на небу; па хајде за мном“(„Лука“, 18.22.) 

      „...Како  је тешко онима који имају богатство ући у Царство Божије“ 

      (исто, 18.24.) 

      „Јер лакше је камили  проћи  кроз иглене  уши  неголи  богатоме  ући у 

      Царство Божије“(исто, 18.25.) 

      „Не сабирајте себи  блага  на земљи...“ („Матеј“, 6.19.). 

       Коментар:  Све то се, пре свих, односи на богату „цркву“.  „Христ“ је 

„лепо“ „рекао“„верницима“- „не сабирајте себи блага на земљи“,а сигурно 

је „мислио“пре свих на „своју цркву“, „тело своје“,као највећег „верника“и 

„узора“ „верницима“,као „сабирача“свих „верника“ у„своје окриље“-„тело 

Христово“. „Заповедио“ је „иди продај све што имаш и подај сиромасима, 

и имаћеш благо на небу, па хајде за мном“. „То“је„најважнији услов“да би 

неко„могао“„чистог образа“и„мирне савести“,као„прави верник“да „иде“ 
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за „Христом“. „Црква“прва крши у потпуности ту „заповест“и „најваж- 

нији услов“. Пребогата у свом постојању и хтењима,незајажљиво похлеп- 

на, стварајући овоземаљско богатство на  лажима, јер доказано не пош- 

тује ту „заповест“ и „најважнији услов“ „који“ „је“ „Христ“ „поставио“ 

како би „био сигуран“да„има“„праве“и„верне“„вернике“који ће да„задово- 

ље“  „његово хтење“-„па хајде за мном“.  Углавном су  најбогатији  људи у 

свету највећи „верници“,као и таква „црква“, који разним донацијама„цр- 

кви“ „перу образ и руке“ пред „Христом“, али то није „суштина“ „његове 

заповести“и „најважнијег услова““који“ је „поставио“. Из савесно прочи- 

тане и схваћене „његове заповести“, тј. „најважнијег услова“, јасно се ви- 

ди и схвата да „не тражи“ богатство „цркве“и појединаца на земљи, већ 

њихово сиромаштво - „иди продај све што имаш и  подај  сиромасима, па 

хајде за мном“. На том„основу“„црква“би требало да буде сиромашно ис- 

посничко сиротиште за „вернике“,без било каквих „украса“ и материјал- 

ног богатства.  Не би смео да постоји ниједан богат „варник“, већ једнак 

са сиромасима којима је „подао све што је продао“, па да „такав“ „иде за 

Христом“, и тако буде „прави верник“. 

Али, то не постоји стварно: „црква“ јесте пребогата, стално хоће још и  

тражи још више; појединци у свету и код нас се као „верници“утркују ко 

од њих ће да буде богатији и тиме утицајнији,што доводи све у тежак а- 

псурд,па је и„религија“(„вера“)само„покриће“за богаћење богатих и за об- 

мањивање,залуђивање и понижавање сиромашних,који нису нити ће се на 

-ситити  од богатих, који их црпе, користе и омаловажавају на сваки на- 

чин, и, заједно с „црквом“,доказују да су „религија“ и „вера“ само фарса за  

црпљење свести сиромашних „верника“, којих треба да буде „што више“ 

да би богати (читај „црква“) могли да им исисавају душу кроз  тешко ош- 

тећену свест лажима и обманама. Ни „црква“, ни богати,не„секирају“ се 

што злоупотребљавају „религију“ и „веру“за своја богаћења,јер су сигурни 

и знају да је „заповест“, тј. „најважнији услов“ „Христов“само једна пер- 

фидно постављена лаж, јер  богати остају богати,зато што држава 

редовно„храни“ „цркву“ новцем, а дискриминисани сиромашни оста- 

ју дискриминисани сиромашни, јер ће се „наситити на небу“, ка- 

ко је „регулисано“ лажним „јеванђељем од Луке“(!?!).       
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      Те„поруке“ и „заповести“ „упућене“ су„богатима“„да“„не буду бога -

ти“, да „продају“„све што имају“, да„би“ „могли“ као „добри верници“ - 

„па хајде за мном“„у Царство Божије“, „где“„ћеш имати благо на небу“, 

што може да се  разуме и тумачи двојако: 

       а) Директно„упућено“ богатима, као варка, лаж  за  сиромашне; 

      б) Индиректно „упућено“ сиромашнима да не буду „љубоморни“ и не 

„завиде“ богатима, јер„виде из приложеног“„како“ богати „неће моћи“  

„да уђу“ у„царство божије“ако буду и даље богати. Народ каже: „варка 

за малу децу“, или, „лаж за сиромашне будале“.  

      Није познато, нити се догодило да су богати капиталисти, „верници“, 

продали сав свој капитал и дали сиромасима. 

      Није познато,нити се догодило да је„Христова“ „црква“или да су ње- 

ни „хришћански службеници“, попови и разни свештеници, продали сву 

имовину и дали сиромасима. 

      Није познато,нити се догодило да су богаташи и богата„црква“„каж- 

њени“од„Христа“као„верници“ који не поштују те„препоруке“и„запове- 

сти“. 

      Није познато,нити се догодило да су се богаташи и попови„одрекли 

себе“ као „верници“.       

      Није познато,нити се догодило да се неки богаташ и поп,„верници“,у-

-био зарад „свог Христа“, „поштујући“ - „ако ко изгуби живот свој мене 

ради,наћи ће га“, или, „ко изгуби живот свој мене ради и јеванђеља онај 

ће га сачувати“. 

      Није познато,нити се догодило да су се богати и попови, „верници“, 

једновремено „одрекли себе“, „продали  све и дали сиромасима“ и да „су  

изгубили живот свој за Христа“. 

      Није познато, нити се догодило да су се неки богаташ и поп покајали 

 за то што не поштују „јеванђељске“ „поруке“ и „заповести“ „Христове“. 

      Није познато,нити се догодило да су сиромаси „измолили“ или „доби- 

ли“ нешто од „продате имовине“ богаташа и попова. 

      Није познато,нити се догодило да сиромах није више сиромашан на 

„основу“ „добијене имовине“од богаташа и попа. 
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      Богаташ и поп, „верници“, „моле“се „свом Христу“да им даје још бо- 

гатства и моћи, и та „молитва“ је„редовно“ „услишена“. 

      Сиромашан „верник“„моли“се„свом Христу“да му„помогне“да не бу- 

де сиромашан, али је та „молитва“ „редовно“ „одбијена“: 

      „Блажени сиромашни, јер је ваше  Царство Божије“ („Лука“, 6.20.) 

      „Блажени који сте гладни сада,јер ћете се наситити“(исто,6.21.)  

      „Блажени  који  плачете сада, јер  ћете се насмијати“(исто, 6.21.) 

      „Блажени сте кад вас људи омрзну и кад вас одбаце и осрамоте, и 

       разласе име ваше као зло...“(исто, 6.22.) 

      „Радујте се у онај дан и  играјте, јер гле, велика  је  плата ваша  на   

       небу...“(исто, 6.23.) 

      Да ли сиромашни„верници“могу да „прогутају“„то“?   

      Невиђено  тежак  и  безобразан  цинизам  према си  

      -ромашним „верницима“, који „проповеда“ „црква“. 

      „Посебан“цинизам је изражен према„верницима“ - сиромасима, бес- 

кућницима и просјацима, којима није дозвољено да уђу у„круг“„цркве“, 

већ их одмах истерују напоље, да не би тражили од попова парче хлеба 

или „који динар“, па су принуђени да седе испред„порте“да би измолили 

„нешто“од „неког“ пролазника или „верника“. 

      Сиромашни, просјаци и бескућници не могу од„Христа“да измоле ни 

„мртво зрно пшенице, које доноси плод велики“.   

      С тим у вези „Христ“„поручује“: „Јер ко има, даће му се; а  

који нема, узеће му се и оно што има“( „Марко“, 4.  

25.), што јесте  супротстављено наводима у овом наслову 

(„Матеј“, „Марко“, „Лука“) и јесте доказ о лагању, прева-  
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ри, и  обмањивању - залуђивању  сиромашних   

од стране „цркве“.    Невиђен безобразлук „цркве“, 

који„свесрдно“ подржава држава помажући у градњи лажних  

„храмова“ и клањајући се поповима, опсесивним не-  

уротичним лажовима,вануставним и ван- 

државним „елементима“!!!  
      Вануставна и вандржавна„српска православна црква“настоји 

да сачува и прошири„своју имовину“,своје богатство, „стечено“на ла- 

гању и  непоштовању „порука“ и  „заповести“ „свог Христа“. 

     Лажан „храм“на Врачару,у Београду, јесте једна огромна незасита 

неман, која незасито црпи новац народа, свих других залуђених и заблу -

ђених „верника“ и државе Србије,која несебично даје новац и „помаже“ 

да се то„верско“страшило изгради,без обзира на„мањак новца“у сироти- 

ње. До сада је у њега уложено неколико стотина милиона евра,у динари- 

ма-око 50 милијарди, а тај новац је могао да буде уложен у далеко памет- 

није и корисније ствари-објекте,институције,путеве,да се пода сиромаш- 

нима, просјацима и бескућницима, па их не би било толико на улицама, 

али, очигледно није поента у томе: ти бескућници,сиромаси и просјаци  

„чине“„имиџ“ државе, па„јесте“„грехота“склонити их с улица, и да се не 

би „обогатили“, па да упоредо с„храмом“на Врачару,и с другим„храмо-

вима“, чине „туристичку атракцију“ Србије - „домаћу радиност“.     

      Откуд и зашто да држава  финансира „храм“ на Врачару и неке друге 

„храмове“у Србији и ван њене територије, кад је децидирано написала у 

свом највишем правном акту,Уставу(2006),члан 11. став 2: „Цркве и вер- 

ске заједнице су одвојене од државе“и члан 44. став 1: „Цркве и верске 

заједнице су равноправне и одвојене од државе“??? Држава не поштује 

свој Устав!!! Ваља напоменути да је донесен „Закон о црквама и верским 
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заједницама“(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2006),који је супротстављен Уста- 

ву (члан 194.став 3.„Сви закони и други општи акти донети у Републици 

Србији морају бити сагласни са Уставом“)у вези с финансирањем„цркви 

и верских заједница“, јер  је „озакоњен“ „закон“ у  Народној скупштини 

који се односи на вануставне и вандржавне „елементе“који су тим 

Уставом „одвојени од државе“, и које не сме држава да фи- 

нансира из свог буџета, јер  је световна(секуларна), па је 

зато апсолутно одвојена од њих, без уставног права да их 

финансира и на било који начин новчано и материјално 

помаже из  државних резерви, јер нису део  јединственог 

правног поретка државе!!! 

    С тим у вези у том „закону“ пише: Члан 6: „Цркве и верске заједнице 

су независне од државе...Цркве и верске заједнице су слободне и аутоном 

не...Цркве и верске заједнице имају  право да самостално уређују и спро- 

воде свој поредак и организацију и да самостално обављају своје унутра- 

шње и јавне послове“; Члан 7,став1: „Држава не  може ометати примену  

аутономних  прописа   цркава  и   верских  заједница“;   Члан  26. став 1: 

„Цркве  и верске заједнице обезбеђују средства за обављање своје делат- 

ности од прихода из сопствене имовине,задужбина, легата и фондова...“, 

став  2: „Цркве и верске заједнице самостално  управљају својом имови- 

ном и новчаним средствима...“.  Државни „закон“не може и не сме 

да„регулише“ шта„треба“ да„ради“вануставан и вандр- 

жавни „елеменат“који је  Уставом „одвојен  од  државе“ 

па  држава нема надлежност - ингеренцију над „елемен- 

том“ који је уставно ван ње, и тиме се директно против- 

уставно меша у „унутрашње послове“и „унутрашње ст- 

вари“независног „елемента“ који је сама одстранила из 

свог јединственог правног поретка!!! 
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     С друге стране,тим„законом“је противуставно и противдржавно„оза-  

коњено“ све што„проповеда“ лажна,противуставна и противдржавна 

„српска православна црква“ кроз лажно и срамотно „свето писмо 

нови завјет“,у ДРЖАВИ од које је одвојена Уставом,а у том ла- 

жном и срамотном „светом писму“јесу садржане све наведене га- 

дости  против човека, његовог достојанства,живота 

и породице. Тај„закон“ јесте противуставан, јер у Уставу 

не постоје„цркве“као државни „елементи“!!! Држава Србија не 

признаје„цркве“као своје државне„елементе“,па зато јесте про- 

тивуставна и противдржавна подршка свих који подржавају 

лажну и лажљиву „српску православну цркву“у „про- 

поведању“ лажи  у  држави  од које  је  одвојена  

Уставом! !!!  

„Српска православна црква“ јесте вануставан и вандржа 

-вни „елеменат“- противуставно„ради“и ровари 

у световној(секуларној) Републици Србији!!!  

     Не треба да се чудимо неусклађености „прописа“, јер је у самом Уста- 

ву невероватна неусклађеност и противност одредби: 

      Члан 7, став 4: „Химна  Републике Србије јесте свечана песма „Боже 

правде““; 

      Члан 11, став 1: „Република  Србија  је  световна  држава“. 

      Члан 11, став 2: „Цркве  и  верске заједнице  су одвојене од  државе“; 

      Члан 11,став 3: „Ниједна религија не може се успоставити као држа- 

                                     вна или обавезна“. 
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      Скоро сви у државном врху се противуставно јавно „крсте“ и „моле“ 

„православно“, „показујући“ да су„добри“„хришћани“„православци“, и 

тиме показују да безмерно подржавају противуставну и про- 

тивдржавну лажну и лажљиву„српску православну цркву“ у 

њеним лажима,  финансирајући  све што је  противно наве- 

деним „препорукама“ „њиховог“„Христа“, али су се определили да „га“ 

„подрже“у„његовој“„препоруци“(„заповести“)-„Јер ко има 

даће му се; а који  нема, узеће му се и оно што има“ 

(„Марко“,4.25.), и да„га“ подрже  у „његовим“ „порука- 

ма“, „заповестима“и„претњама“ против живота, 

достојанства  човека  и  његове  породице.  

     Откуд и зашто да председник државе иде на „консултације“код пат- 

ријарха, вандржавног и вануставног „елемента“,кад је „црква“„одвојена 

од државе“, вандржавни и вануставан „елеменат“, и, на челу с њим, „про 

-поведа“ све наведено што пише у лажним „јеванђељима“,а председник 

треба да брани и спроводи Устав,чије одредбе јесу суштински супротстав 

-љене „црквеним“ лажима и претњама кроз та лажна „јеванђеља“,и да 

буде „изложен“ злурадим  коментарима 40 присутних владика, ванустав- 

них и вадржавних„елемената“, што подсећа на бајку„Алибаба и 40 хајду- 

ка“?  Није смео да дозволи себи тај„луксуз“,и да уруши достојанство др- 

жаве  и  председника пред  вануставним  и  вандржавним  „елементима“.  

Али, постоји  и „оправданост“ тог „чина“, да би „верници“(„стадо“) мог- 

ли да „виде“ и осете његову„преданост“вануставној и вандржавној„црк-  

ви“ и„православљу“, јер су  90% Срба  „правослаавци“, и све му зависи  

од њихове „воље“ на изборима.   То  јесте  дволичност!  Како веровати 

таквом председнику државе који„седи на две столице“зарад сво 

-јих манипулаторских„религијско-верских“„јефтиних политич- 

ких поена“и „председничких интереса“у држави која је јасно од 

-редила у свом Уставу да„Република Србија је световна 
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држава“,  да „Цркве и верске заједнице су одвојене 

од  државе“и„Ниједна религија не може да се успо- 

стави  као државна  или обавезна“???  

    Председник  Републике Србије ради против- 

уставно и против своје државе,а јавно говори:  

„Волим  Србију изнад свега“, што јавно значи  

да лаже себе, државу и грађане(држављане). 

    Наравно,и сви органи власти,на свим нивои 

-ма, полтронски(медиокритетски) подр- 

жавају „то“!!!  

      Ако  је „Христ“ „рекао“ „иди продај све што имаш, па хајде за мном“, 

„ако  хоће ко  за мном  ићи, нека се одрекне себе“ и „ко изгуби  живот свој 

мене ради и јеванђеља онај ће га сачувати“, зашто не„поштују“ то богати, 

председник државе и сви органи власти који „му“ се противуставно   

јавно„моле“ и „крсте“ „православно“, и  попови(„црква“), посебно пос- 

ледњи, који „проповедају“ „све то“ као „услов“ и „потврду“ „веровања“ 

и „поштовања“ „њега“, „свог господа“??? 

      Да ли можемо да„замислимо“једног судију који суди кривичне посту- 

-пке и кажњава преступнике,како сам не поштује законе нити било које 

друге норме које регулишу ту„област“, па то безмерно„ради“без казне???  

      Лажна „религија“јесте намењена да обмањује,вара и лаже 

„обичне“ „вернике“, „прост народ“, а они који је „пропагирају“и „спро- 

воде“као ментори остају недодирљиви и без„казне Христове“, јер знају и 

дубоко су „свесни“и сигурни да„он“ не постоји, али им је „потребан“ 

да „владају“ залуђеним,занесеним и омађијаним„народом“као „својим 

стадом оваца“, који„мора“да „поштује“недодирљиве богаташе, посебно 
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друштвене паразите „краљеве“, да им се додворава „преко“„Христа“ и       

„моли“ за „оно“ што се „измолити“ не може. 

      „Краљеви“су у свом миленијумском постојању увек живели у богатс- 

тву, у великим и пребогатим „дворцима“, у злату,драгуљима,свили и ка-  

дифи, „стеченим“„вампирским“ црпљењем„крви“народа, узимањем све- 

га што им је било „потребно“за уживање и раскалашан живот, без дава- 

ња трунке свога сиромашнима, црпећи те јадне људе до њихове изнемо- 

глости, до очаја немоћи и немаштине, а„Христ“„није хтео“„да заштити“ 

те изнемогле „вернике“,који су увек били „дежурни“страдалници, али 

„је“„поставио“ те и такве„краљеве“као„своје следбенике“,„следбенике“ 

„цара небеског и земаљског“,који је и„створен“као тежак гад („god”)  

да би „сви такви“„имали“ ту не-„свету“„потпору“ за богатство и зло. 

      Сва  зла овога  света  подржана  су  лажним „јеванђељима“ 

и у лажном „Откривењу светог Јована богослова“.                        

      Сва зла овога света су „оправдана“„пред богом“,јер„не знају 

шта чине“, „јер је он благ и према незахвалнима и злима“!!!    

      Зато улажним„јеванђељима“-„љубите непријатеље своје...“:  

      7.  „ЉУБИТЕ НЕПРИЈАТЕЉЕ СВОЈЕ...“ 

      „Све је мани оставио отац мој...“(„Матеј“, 11.27.) 

      „И приступивши  Исус рече им говорећи:  Даде  ми  се  свака  власт на  

      небу и на земљи“(исто, 28.18.) 

      „Идите,  дакле,  и  научите   све   народе   крстећи   их...“(исто, 28.19.) 

      „Учећи  их  да   држе  све  што  сам  вам   заповедио...“(исто, 28.20.): 

      „А ја вам  кажем да се не противите злу, него ако те неко удари по 

      десном образу твом, окрени му и други“(исто, 5.39.) 

      „Ономе који  те  удари  по  образу,  окрени  и  други...“ („Лука“ 6.29.) 
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          Коментар: ако нас бомбардују,туку,муче,руше,уништавају-тражи- 

          мо још толико.       

      „И који хоће да се суди с тобом и кошуљу твоју да узме,  

      подај  му и хаљину“(„Матеј“, 5.40.) 

           Коментар: ако„узму“Косово и Метохију,подајмо им и Прешевску до  

          -лину.  Ако неко „узме“ нечије, нека се тај коме је „узето“ „не буни“,  

          већ  нека му „пода“ још „толико“.  

      „Који  иште  од  тебе,  подај  му...“ (исто, 5.42.) 

      „А свакоме  који  иште у тебе, подај; и који твоје   

      узме, не  ишти“(„Лука“, 6.30.) 

      „Будите, дакле, милостиви...“(исто, 6.36.) 

      „Дајите...“(исто, 6.38.) 

           Коментар:ако„ишту“Косово и Метохију,Санџак и Војводину,подај- 

           мо им,а ако их „узму“,„не иштимо“ их назад. „Сваки“ коме неко не- 

          што„иште“, „треба“ „да пода“, а ако неко некоме нешто„узме“, не  

          треба да „иште“назад. „Будимо,дакле,милостиви“и„подајмо“„све“ 

          „ономе“ „који  иште“;  и  „који  твоје  узме“ – „не  иштимо  назад“,  

          што „јесте“у „духу“ „хришћанске“(„православне“) „традиције“(та- 

          ко пише у наведеним лажним„јеванђељима“), али то„важи“ само за 

          „стадо“, не и за„цркву“која ни у којем случају не жели да„пода“„сво 

          -је“и по „цену“да „гине“ „стадо“зарад њених болесно себичних инте 

          -реса, супротних наведеним „јеванђељским“„порукама“и„заповести 

          -ма“ „њеног“ „господа Христа“.  

          Патријарх српски каже: „Прихватам компромис о Косову и 

        Метохији само ако остане у саставу Србије“, што јесте су- 
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        протно  наведеном ( „Матеј“,5.40, 5.42., „Лука“, 6.30, 6.36, 6. 

        38.). Супротно томе  јесте и  настојање „цркве“ да оптужи  

        власт у Црној Гори како жели да „јој“„одузме“„црквену имо 

        -вину“,а„проповеда“„Христове“ „поруке“да треба да „пода“ 

        ако неко нешто„иште“, да„не иште“назад ако јој неко неш 

        -то узме, „да даје“, „да  буде  милостива“. Али, очигледно се 

        не „ради“само о имовини „стеченој“на лажима и обманама 

        „верника“,већ о могућем губљењу утицаја на „стадо“ако не- 

        ма ту „импонзантну“ „имовину“ као „базу“ за утицај. Пат- 

        ријарх, вануставан и вандржавни„елеменат“, спроводи „ст- 

        рогоћу“према држави којој не припада, јер је „црква одвојена 

        од државе“,а Србија јесте световна(секуларна)држава - ап- 

        солутно одвојена од „цркве“!!!   

        Патријарх себе„поставља“као супервизора(надзорник,уп- 

        равник, координатор,контролор) рада председника  др- 

      жаве и свих државних органа,  и тражи  да раде 

      по његовим узусима и хтењима, чиме се директ- 

      но меша  у рад тих органа,и одређује шта и како 

      треба да раде, што јесте противно Уставу(члан 

        11. и 44.); с друге стране, председник  државе и ос- 

      тали државни  органи не мешају се у верске пос- 

      лове „цркве“, нити јој било шта намећу да ради, 

      чиме у потпуности поштују Устав(члан 44,став2),  

        али троше  државне  паре за „црквене потребе“ 

      („храмови“и „цркве“), чиме се директно мешају у те 

      „потребе“, што јесте противно Уставу, јер„цр-  
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      ква“ „самостално  уређује  своју унутрашњу организа- 

       цију“, „одвојена је од  државе“, а „Република Срвија је 

       световна држава“(члан 11. и 44.), дакле, апсолутно су  

      одвојене међусобно!!!       

        Посебно је важно да се напомене: „српска  православна црк- 

        ва“је умало завадила две државе,наводно зато што јој је „у- 

        грожена“„имовина“,па је нахушкала масовно„стадо“које је 

        „требало“да„брани“„српске светиње“,даноноћно протесту 

        -јући против државног режима, јер нису схватили  ту заку- 

        лисну намеру„цркве“да, уствари, покаже своју неограничену 

        моћ над„стадом“,које може да„покрене“ у сваком тренутку 

        својих „црквених“болесно сујетних„потреба“ да„доминира“ 

        над „масом“, а  то „стадо“ није  свесно да та  иста „црква“ 

        не поштује„јеванђељске“ „поруке“и„заповести“ свог „госпо- 

        да Христа“(„Матеј“, 5.40, 5.42;  „Лука“, 6.30, 6.36, 6.38.), већ жес- 

        стоко настоји да  му се супротстави   ради своје овоземаљс- 

        ке „моћи“ путем лажних„светиња“. На крају је у тој држа- 

        ви „скројила“власт по својој „мери“и показала неограничену 

        „моћ“над занесеним и омађијаним„стадом“, којим може да 

        манипулише кад год јој се то „прохте“, задржавши „своју и- 

        мовину“ недирнуту без обзира на супротстављеност „јеван- 

        ђељским“„порукама“и„заповестима“„свог господа Христа“, 

        „кога“очигледно и доказано лаже и не поштује,а„про- 

        поведа“„га“као „новог бога“-„господа свога“, „кога“ мора да 

        „поштује“„стадо“које јој је помогло да „сачува“ налагано и  

        на лажима „стечено“,што јесте показатељ и доказ скриве- 

        не али обелодањене  манипулације „стадом“ и Србијом, као 

        што манипулише њима за завршетак лажног и ругоб- 
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      ног„храма“на Врачару у Београду, који злокобно доминира,  

        a„проповеда“раније наведене„јеванђељске“„одредбе“у насло 

        -ву „О БОГАТОМЕ“( „Матеј“,  6.19,  19.21,  19.23,  19.24; „Марко“,    

           10.21,10.24,10.25; „Лука“,18.22, 18.24, 18.25.),посебно„Матеј“,6.19,  

         „обилато“ користећи „јеванђељске“ „препоруке“ и„заповес- 

        ти“наведене у насловима„ОДРИЦАЊЕ СЕБЕ“(„Матеј“,16.24.  

        „Марко“, 8.34, „Лука“, 9.23.), „КОЈИ  ВОЛИ ЖИВОТ СВОЈ ИЗ- 

         ГУБИЋЕ  ГА“ ( „Матеј“, 10.39, 16.25.;  „Марко“, 8.35.; „Лука“ 

        9.24.; „Јован“, 12.24, 12.25.), „...МАЧ“(„Матеј“, 10.34.), да би 

        се„стадо“што више и залуђеније„ставило“и ангажовало за 

        њене интересе;„ДОШАО САМ ДА РАСТАВИМ ЧОВЈЕКА ОД О- 

         ЦА ЊЕГОВОГ“(„Матеј“, 10. 35-37.).                  

      „Љуби ближњега свога као себе самога“( „Књига Левитска“-„Ле-  

      витски законик“, 19.18.) 

           Коментар: једна од најхуманијих порука која је написана у неком до 

          -кументу или било којој књизи. Порука је написана пре „писања“ ла- 

           жи о непостојећем, лажном „Христу“. „Творци“ и „аутори“ ла- 

          жи о„њему“„имали“су „другачије виђење“ те поруке, па су „написа- 

          ли“ „своје“ :                   

                                                          *                                                           
                       „Чули сте да је казано:  Љуби  ближњега  свога, и  мрзи  

                                 непријатеља  својега“(„Матеј“, 5.43.) 

                                 „Јер ако љубите оне који вас љубе, какву  плату имате“ 

                                (исто, 5.46.) 

                                „И  ако  љубите  оне који вас љубе,  каква  вам  је  хвала“ 

                                („Лука“, 6.32.) 

                                „И  ако  чините добро онима који вама чине добро,  как- 

                                 ва вам је хвала“(исто, 6.33.)                                                                                  
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                                 „Ја  сам  дошао  да  раставим  човјека  од оца  његовог и 

                                 кћер од матере њезине и снаху од свекрве њезине“(„Ма- 

                                 теј“, 10.35.) 

                                 „И непријатељи човјеку постаће домаћи његови“ (исто 

                                 10.36.) 

                                 „Који љуби оца или матер већма него мене,није мене до- 

                                 стојан;или који љуби сина или кћер већма него мене ни- 

                                 је мене достојан“(исто, 10.37.) 

 

                                                                                 **                     

                                 „А ја вам кажем:  Љубите  непријатеље  своје,  благоси- 

                                 љајте  оне који  вас  куну,чините добро  онима који вас   

                                 мрзе и молите се за оне који вас вријеђају и  гоне“ („Ма 

                                 -теј“, 5.44.) 

                                 „Али говорим вам  који слушате: Љубите  непријатеље 

                                 своје,добро творите онима који вас мрзе“(„Лука“,6.27.) 

                                 „Благосиљајте оне који вас куну, и молите се за оне  ко- 

                                  ји вас вријеђају“(исто, 6.28.) 

                                 „Ономе који те удари по образу,окрени и други;и који хо 

                                 -ће да ти узме хаљину,подај и кошуљу“(исто,6.29.) 

                                 „А свакоме који иште у тебе,подај; и који твоје узме,не 

                                 ишти“(6.30.)  

                                 „Него љубите непријатеље своје,и чините добро,и даји- 

                                 те у зајам не  надајући  се ничему; и плата ће вам бити  

                                 велика, и бићете синови Свевишњег, јер је  он  благ  

                                 према незахвалнима и злима“(исто, 6.35.) 

                                 „И не судите ... не осуђујте ... опраштајте“ (исто,6. 37.) 

                                 „Благосиљајте оне који вас  гоне, благосиљајте  а не ку- 
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                                 ните“(„посланица светог апостола Павла Римљанима“ 

                                 12.14.)  

                                 „Оче, опрости им,јер не знају шта чине“(„Лука“,23.34.) 

                                 „Јер ако  опростите људима сагрјешења њихова, опрос- 

                                 тиће и вама Отац ваш небески“(„Матеј“, 6.14.) 

                                 „Ако ли не опростите људима сагрешења њихова, ни О- 

                                 тац ваш неће опростити вама сагрјешења ваша“(исто, 

                                 6.15.)      

                                 С тим„циљем“и намером попови су„ушли“ 

                          у војску,полицију,школе и друге значајне ин 

                          -ституције државе  Србије, да би „путем“ 

                          таквих „проповеди“ деморалисали војнике, 

                          полицајце и све остале родољубе, да треба 

                          да се„понашају“у„духу“„Христових“„пору 

                          -ка“и „заповести“,јер само тако „могу“ да 

                          „буду“„добри“„верници“,„Христу“ „подоб- 

                          ни“, као  што су чинили многи на  почетку  

                          другог светског рата на овим просторима,  

                          „предвођени“поповима,и раширених руку и 

                          ногу дочекивали немачке,италијанске,буга- 

                          рске и мађарске окупаторе. За попове не по 

                          -стоји родољубље, јер је супротно„Христо- 

                          вим“ „порукама“ и „заповестима“. Лажна 

                          „религија“ („хришћанство“)  „одредила“ је 

                          да  је непријатељ „закон“ који „мора“ да се 

                          „поштује“,„љуби“,„благосиља“,„чини му се 

                          „добро“,„моли се за њега“,„добро му се тво 



67 
 

67 
 

                          -ри“,„даје му се све што узме,без противље 

                          -ња, не  надати се ничему и плата ће бити 

                          велика,и бићемо синови свевишњег,јер је он 

                          благ према незахвалнима и злима“,„не суди 

                          ти и не осуђивати га“, „опраштати му јер  

                          не зна  шта  чини“, „јер ако му опростимо, 

                          опростиће и нама  Отац наш небески“, „а- 

                          ко му не опростимо, ни Отац наш неће оп- 

                          ростити нама“. 

                                                                               *** 

                                 Коментар: „заповести“ „Христове“јесу  супротста- 

                                 вљене  нормалној- здравој свести и„саопш- 

                                 тене“су да се разумеју и тумаче овако: 

                                 „Родитељи, немојте да љубите децу своју“. 

                                 „Децо, немојте да љубите родитеље своје“. 

                                 „Оче, немој да љубиш сина свога“. 

                                 „Сине, немој да љубиш оца свога“. 

                                 „Мајко, немој да љубиш кћер своју“. 

                                 „Кћери, немој да љубиш мајку своју“. 

                                 „Сине, немој да волиш сестру своју“. 

                                 „Кћери, немој да љубиш брата свога“. 

                                 „Свекрво, немој да љубиш снају своју“. 

                                 „Снајо, немој да љубиш свекрву своју“. 

                                 „Људи, немојте да љубите ближње своје“. 

                                 „Људи, будите непријатељи с ближњима својим“. 

                                 „Немојте да се  противите злу, него  ако вас неко мучи, 

                                 злоставља, уништава вам имовину, прогони вас и убија, 

                                 тражите да вам чини још толико,будите милостиви“. 

                                 „Ако  вам  неко  нешто  отима, дајте му  још  толико“. 
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                                 „Ако вам неко  нешто  отме, немојте тражити да вам  

                                 врати“. 

                                 „Дајите  ко  год  вам  нешто  тражи,и не тражите на- 

                                 зад“.                         

                                 „Ако  вам  неко тражи  Косово и  Метохију, дајте му и  

                                 Прешевску долину“. 

                                 „Ако вам неко одузме  Косово и Метохију,дајте му Сан- 

                                 џак и Војводину“. 

                                 „Ако вам неко одузме црквену имовину, немојте да се бу 

                                 -ните, подајте му  још  толико и немојте да тражите 

                                 назад“. То треба да поштује„црква“, јер то проповеда.                                      

                                 „Љубите, благосиљајте,чините добро и молите се за не 

                                 -пријатеље своје, без обзира које и колико зло вам чине“. 

                                 „Опростите  непријатељу  сва  зла  која вам је учинио и 

                                 чини“. 

                                 „Благосиљајте  оне који су  вас  прогнали  из Хрватске и 

                                 Косова и Метохије,немојте их клети већ им будите веч 

                                 -но захвални:нека им је вечан ваш благослов. Не куните 

                                 их јер ћу ад вас казним  због непоштовања мојих запове- 

                                 сти, и нећу да вам опростим непослушност“.                                 

                                 „Ни Отац ваш неће вам опростити непослушност: мо- 

                                 рате да будете добре и послушне жртве“. 

                                 „За  сва  зла што вам је учинио, за убијања  вас, паљења 

                                 имовине, злостављања, мржњу према вама и вашег про- 

                                 теривања  с вековних  огњишта, непријатељ  није  крив  

                                 јер није знао шта чини.  Био је тренутно занесен злоде-  

                                 лима и злочинима, па није био свестан шта чини“.                                                                                             

                                 „Ви,жртве,морате да постојите,јер јадино тако може 

                                 да постоји зло и зли, ако вас нема тада нема зла  и злих 
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                                 што не бих волео, и  свевишњи  не би волео то, јер не би  

                                 могао  да изражава своју  благост, зато што је  благ  

                                 према  злима.   Морају  да постоје 

                   зло и зли“.    

                                 „Увек  мора  да  постоји жртва и непри  

                   -јатељ, кога жртва мора да љуби, 

                   благосиља  и чини му добро“!!! 

                   „Родољубље не сме да постоји“! 

                   Све„молитве“за „добробит“ др- 

                   жаве јесу флоскуле  ради „додво- 

                   равања“залуђеним, заблуђеним и 

                   обманутим„верницима“,и то ће 

                   трајати до„доласка“„краља“на 

                   престо, кад ће се„обелоданити“ 

                   права намера „цркве“.                               

                                                                               „+“ 

                                 „Моја  моћ је неограничена,  ја сам свемоћан јер је мени 

                                 предао  све отац  мој, сва власт на небу и на земљи при- 

                                 пада мени, и сада сам једини бог - цар небески и земаљс- 

                                 ки.  Дошао сам да  видим ко не поштује и  не  придржа- 

                                 ва се мојих заповести.  Дошао сам с мачем да проверим 

                                 ко се није одрекао себе а жели да иде  за мном, да ли не- 

                                 ко не жели да се одрекне живота и изгуби га мене ради, 
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                                 да ли неко воли живот свој и хоће да га сачува,да ли не- 

                                 ко не  жели да иде  добровољно у смрт  мене ради, да ли  

                                 неко жели мир. Дошао сам овако моћан да раставим чо 

                                 вјека  од оца његовог и кћер од матере њезине и снају од 

                                 свекрве њезине,да створим непријатеље међу рођенима; 

                                 да видим да ли неко воли оца, матер, сина  и кћер већма 

                                 него мене;да видим да ли неки  сиромах   није сиромах и 

                                 зашто није,да ли неки сиромах није блажен и зашто ни 

                                 -је,да ли неки сиромах није гладан и зашто није,да ли не 

                                 -ки не плаче и зашто не  плаче, да ли неки  сиромах није 

                                 омрзнут и  зашто није омрзнут, да ли неки сиромах ни- 

                                 је одбачен и омрзнут и зашто није, да  ли неки  сиромах  

                                      није осрамоћен и зашто није, да ли  име  неког сиромаха  

                                 није разглашено као зло и зашто није, да ли има неко ко 

                                 се не радује својој  несрећи и зашто се не радује, да ли и- 

                                 ма неко ко се противи да окрене и други образ кад га не- 

                                 ко удари и зашто не окрене,да ли има неко ко се проти- 

                                 ви злу и зашто има таквих,да ли има неко ко не пода а- 

                                 ко му неко нешто тражи-и  више од тога и зашто има 

                                 таквих, да ли има неко ко тражи да му се врати  узето  

                                 и зашто има; да ли има неко ко не љуби,благосиља и чи- 

                                 ни добро непријатељу свом који га вређа, гони, злостав- 

                                 ља,убија; да ли има неко ко  осуђује непријатеља  свог и 

                                 суди му;да ли има неко ко не опрашта зло непријатељу  

                                 свом; да ли има родољуба, и зашто сме да их има? Јер:                                                                                                            

                                 Ако се неко не одрекне себе; ако видим да неко воли жи- 

                                 вот свој; ако неко не узгуби  живот  свој мене ради; ако 

                                 неко не мрзи живот свој; ако неко  жели  мир било које  

                                 врсте; ако неко хоће да љуби ближњега свога; ако  неко  

                                 љуби породицу; ако отац  љуби сина; ако син љуби  оца; 

                                 ако мајка љуби кћер; ако кћер љуби мајку; ако снаја  љу- 

                                 би свекрву; ако свекрва љуби снају; ако брат љуби  сест- 

                                 ру; ако сестра љуби брата; ако међусобно нису неприја- 

                                 тељи у породици; ако неко не љуби,не чини добро,не бла 
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                                 -госиља,не твори добро,не опрашта,који се противи вре 

                                 -ђању и прогону, који суди и куне непријатеље своје због 

                                 зла и убијања  кије чине; ако неко  помаже сиромасима; 

                                 ако неко  није блажен  сиромашан; ако  неки сироромах  

                                 није гладан; ако неки сиромах не плаче,није одбачен и о- 

                                 срамоћен; ако  чије име није  разглашено као  зло; ако се 

                                 неко противи злу и не пружи други образ да га ударе;ако 

                                 неко не пода а траже од њега; ако неко иште што му је 

                                 узето; ако неко није милостив сиромах и не даје;ако не- 

                                 ко иште  а не  пода му се више од тога – ту сам  с ма-  

                             чем  у руци и  сваког  непослушника ћу да  казним 

                             према  учињеном греху. Зато – слушајте и  спро- 

                             водите моје заповести, јер нисам дошао да доне- 

                             сем мир,него сам донео мач. Њега имају само мо- 

                             ћни, а ја јесам моћан. Мач мој јесте симбол смр- 

                             ти и зла, и њиме хоћу да заштитим све неприја- 

                             теље који  не буду схваћени и прихваћени као ну- 

                             жност овога света,који не буду љубљени,благоси 

                             -љани,којима се не чини добро,који буду тужени, 

                             који се осуђују и којима се суди,којима се супрот- 

                             стављају родољуби, противно мојим  заповести- 

                             ма и оца мога који је благ према злима.                               

                                 Амин !!!“      

                                                                   ***** 

                Свесност постојања човека  као природног бића, створе- 

              ног природним,нормалним биолошким путем, основ је за 

              разумевање стварности, стварног природног постојања,  

              без празнина свести које могу да се„попуњавају“лудости- 

              ма и глупостима о „постојању“непостојећег,нестварног  

              и  неостваривог по било којим  законима нормалности и 

              природности. Здрава свест јесте темељ нормалности, и 
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              таква гради здраве, правилне мисли, које јесу снага и моћ  

              разума,настале као резултат ваљаних разлога здравог ра 

              -зума, насталих на основу уочавања правих веза и односа, 

              што јесте темељ свесног,и главно је полазиште за прави 

              -лно које условљава и показатељ је нормалног,и обратно, 

              нормално јесте прави ниво схватања и прихватања пра- 

              вилног, што, даље, условљава  уочавање и  успостављање 

              правих,здравих разлога,као полазиште за права и правил- 

              на  питања, која  траже праве и  правилне одговоре ради  

              стицања и развијања правилног сазнања и знања, који је- 

              су моћ свесног. Моћ  јесте у здравој свести, темељу  нор- 

              малног и здравог,јер прихвата истинско сазнање и знање.  

              Здрава свест захтева и воли истину. Истина јесте су 

             -штина здраве свести,апсолутна вредност човеко 

             -вог бивства, једино мерило правих вредности као 

             темеља  постојања, а постојање  јесте оправдано  

             истином и правим вредностима.Волимо истину. 

     

                                                             *******                                                            

 Светлост   истине  разоткрила је,  разобличила и  порази- 

 ла све  лажи у лажним  не-„светим књигама“ и  лажној       

не-„светој истини“.  Не постоје „свете киге“и „света 

истина“.   

Све  јесу  доказане  лажи!!!  
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Светлост  истине  јесте  једина Светлост  

будућности!!!   

Будућност у Светлости   истине  не  може   

да  буде  заустављена!!!  

Лажно„хришћанство“јесте тежак„духовни отров“ 

и уништитељ  свести „верника“. 

Боримо се за истину, задржимо и сачувајмо  досто- 

јанство слободног човека, са слободним, достојанс- 

твеним, умним и разумним мислима, без веровања 

у лажи  превараната и манипулатора,  

и  попова - опсесивних  неуротичних  и  

професионалних лажова. 
  

Напустимо и одбацимо„хришћанство“, 

јер  јесте  лажна  не-„религија“. 

Напустимо противуставну и противдр- 

жавну лажну и  лажљиву „српску правос- 

лавну цркву“- ослободимо се њеног лага- 
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ња,обмањивања и варања занесених,за  

луђених и заблуђених„верника“!!!  

Изађимо  из  тог „легла“ лажи. 

 

Противуставна,противдржавна, лажна 

и лажљива „српска православна црква“, и 

лажно„хришћанство“, разарају зд- 

раву  свест. 

Не  постоје „Христове“ претње 
упућене непријатељима, не-   

го само њиховим жртвама.  

Непријатељи  „јесу“ њихова 

„судбина“ и „овековечени“ су     
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„одом  злу“(„похвала зла“) ко- 

ју им је„наменио“„Христ“у лаж-  

ним„јаванђељима“и „Откривењу светог 

Јована богослова“, у„складу“с„хришћанс- 

ком духовном традицијом“, по „којима“су 

„жртве“„осуђене“ да буду„то“„у вјеки вје- 

кова“,без права на живот, породицу,досто- 

јанство и право човека да  буде „ја“, свој у 

у себи, док  је „непријатељима“ дозвољено 

да„раде“„све“,уз„обавезу“„жртве“да их„ра- 

зуме“„јер  не  знају  шта  чине“, да их „љуби“,  

„благосиља“,„твори им добро“,и„да им да-   

је  све што траже“...,а непријатељи„могу“,  

и поред „тога“, безмерно да: 

          -„убијају“ „жртве“ „зато што  не знају што чине“, 

          јер„жртве“,„иначе“, не треба да воле, чувају и сачу- 

         вају живот свој, па га „треба“ с„вољом“ „изгубити“ 

         „мене ради и јеванђеља“,и„препоручљиво“је да га„мр 

         -зе“,да би га„лакше“„изгубили“и„тако“ „наћи ће га“ 

         и„сачуваће га за живот вјечни“; 
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         -„имају“„мач велики и оштрице с обје стране“,да би 

         „лакше и брже“ убијали „жртве“,као што је и „он“, 

         „Христ“, „намерио“ да  „чини то“ - да  децу „погуби  

         смрћу“,да„натера“ „да се људи међусобно кољу“, „да 

         убија  мачем  и  глађу  и помором и зверињем земаљс- 

         ким“,да се„освети“ „свима који живе на земљи“,„да 

         буду побијени“, да се „све претвори у крв“,да„сагоре- 

         вају људи од велике  жеге“, и „остали бише побијени 

         мачем који изиђе из уста“...; 

         -„убијају“без милости,јер„жртве“„морају“да„буду“ 

         „блажене“,да се„радују“, „да се не противе злу“, „да 

         им подају све што ишту“, „да не траже што им уз- 

         му“,да „буду милостиви“, „да им дају“, „да љубе неп- 

         ријатеље своје,благосиљају оне који их куну,чине доб 

         -ро онима који их мрзе и моле се за оне који их врије- 

         ђају и гоне“,„добро творе онима који их мрзе“,да„не 

         суде и осуђују“,„да опраштају“, и зато: „немојте да 

         љубите ближњега свога,јер какву плату и хвалу има- 

         те за то“,„немојте да чините добро онима који вам 

         чине добро“,„немојте да мрзите непријатеље своје“,  

         јер „и непријатељи човјеку постаће домаћи његови“, 

         и  зато „који  љуби оца  или  матер већма  него мене, 

         није  мене достојан,или који љуби сина или кћер већ- 

         ма него мене није мене достојан“. 

 

      Све у лажном„светом писму“усмерено је против сиро- 
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      машних и„жртви“, као „обавезних“ страдалника. 

                                        -* - 

     Држава Србија подржава у свему„православну цркву“, 

       лажну  „православну веру“, и све што је с њима у вези. 

      Клањајући се поповима,љубећи им руке сагињући се 

      до њиховог пупка,увођењем„црквених православних 

      празника“као„државних“,финансирајући разне лаж- 

      не „храмове“и „цркве“,и „увођењем“лажне „песме“ 

      „боже  правде“  као  лажне „химне“, „православни“др- 

      жавни „органи“, који су у великој већини, јасно и не- 

      двосмислено подржавају све што„проповеда“„православ- 

        на црква“, све што је „садржано“ у  лажном и срамот- 

      тном „светом писму нови  завјет“, у којем јасно,прецизно и 

      недвосмислено „пише“све што је  наведено у овом и  

      тексту  ПОСТОЈАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ  ИСТИНЕ.  

      Ту,наравно,укључујемо и не-„стварање света“у лаж-   

       -ној   Првој књизи „Мојсијевој“-„постање“. Наводно пос- 

      тоји„чуђење“појединаца у врху државе -„како је могу- 

       ће да данас неки  подржавају постојање „земље“ као „равне 

       плоче?“,а то  пише у наведеној  лажној не-„књизи“,коју под- 

       ржавају!!!  На тој „равној плочи“,„посталој“ у  вечи- 

      том„леду“,у „тами“, лажно  је не-„рођен“, „разапет“и 

       „васкрсао“„њихов“лажан„Христ“(доказ је у тексту  ПИТА- 

        ЊА  БЕЗ  ОДГОВОРА) у„кога“безмерно „верују“,„моле“„му“ 

       се, јавно„крсте“и „хвале“„крсним славама“, а „тај“„Христ“ 
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       је„јасно“,„недвосмислено“и„прецизно“„саопштио“у„новом 

       завјету“ све што је претходно наведено у овом тексту, у нас- 

       ловима: 2. „ОДРИЦАЊЕ СЕБЕ“;  3. „КОЈИ ВОЛИ ЖИВОТ СВОЈ 

        ИЗГУБИЋЕ ГА“; 4. „НИСАМ ДОШАО ДА ДОНЕСЕМ МИР НЕГО  

        МАЧ“;  5.„ДОШАО САМ ДА РАСТАВИМ ЧОВЈЕКА ОД ОЦА ЊЕ- 

        ГОВОГ“;  6. „О БОГАТОМЕ“;  7.„ЉУБИТЕ  НЕПРИЈАТЕЉЕ СВО 

        -ЈЕ“.   

      Држава Србија, противно свом Уставу,подржа- 

      ва лажну „српску православну цркву“ иако је ванус- 

      таван и вандржавни „елеменат“:  подржава све  

      што„она“противуставно и противдржавно„пропо- 

        веда“ као„подршку“„заповестима“и„претњама“ 

      лажног„Христа“-у држави од које је одвојена  

      Уставом и којој не плаћа порез!!!    

      Теократија је,уз помоћ лажног„православља“,теола 

        -гије,веролажике,лажних„филозофа“и лажних„теоретича 

        -ра“, успела да „створи“„симфонију“ „православне 

        цркве“и државе,и да„крунише“то заробљавањем 

       и„тровањем“свести држављана Србије лажном 

      и погубном „песмом“„боже правде“ као лажном„хим- 

        ном“ и лажним „крстом“у грбу,као„отровну“„оба- 

      везу“свих да„поштују“што не треба да поштују. 

      Држава је потпуно прихватила узусе„православне 

      цркве“ као своје, и патријарха као „супервизора“ 
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      рада  председника  државе и осталих  државних  

      органа,иако су вануставни  и вандржавни „еле- 

      менти“, па се питамо: 

      Да ли ће,у „складу“ с тим „узусима“и „суперви- 

      зорством“  патријарха,   држава  да  „примени“ 

      „Христове“„поруке“и„заповести“у школама свих 

      нивоа, Војсци  и  Полицији Србије, у државним 

      органима свих нивоа и намене? 

      Да ли  ћемо  ми, Срби, морати  да се одрекнемо 

      себе да бисмо „ишли“ за „Христом“? 

      Да ли ћемо морати да се одрекнемо љубави пре- 

      ма животу,да га мрзимо јер ако га волимо изгу- 

      бићемо га, да га радо  изгубимо  „Христа“ ради и 

      „јеванђеља“,јер нас„чека живот вечан на небу? 

      Да ли треба да се плашимо „нечијег мача“од ко 

      -јег нећемо  да будемо заштићени, са  злочинач- 

      ким претњама у„Откривењу светог Јована богослова“? 

      Да ли да волимо своје породице-родитеље,децу, 

      ближе и даље рођаке,или да их се „одрекнемо“, 

      и они нас, „да“ бисмо „били Христови“? 

      Да ли да уопште заснивамо породице или да„по 

      -штујемо“ и „извршавамо“ „поруке“и„заповес- 
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      ти“ лажног „Христа“?    

      Шта да„очекујемо“од„Христа“који„прети“:„Ја сам 

      дошао  да  раставим  човјека  од  оца његовог и  

      кћер од матере њезине и снаху од свекрве њези- 

      не“, „И  непријатељи  човјеку  постаће  домаћи 

      његови“, „Који љуби оца или матер већма него 

      мене, није мене достојан; или који љуби сина и- 

      ли кћер већма него мене, није мене достојан“?      

      Да ли да „поштујемо“ „Христове“ „препоруке“ да  

      продамо све и „подамо  сиромасима“  или  да се 

      богатимо као„православна црква“и велик број„вер- 

      ника“, па да прођемо без „његове” „казне“? 

      Да ли да„љубимо непријатеље своје“,да их„бла- 

      госиљамо“за сва зла која нам чине, да их„не ку- 

      немо“, „да им чинимо добро“без обзира што нас  

      злостављају и убијају, да им „дамо све  што иш- 

      ту,и да то не тражимо да нам врате“, да„будемо 

      благи и милостиви према њима“без обзира што 

      јесу зли према нама,„да будемо понизне овце ме 

      -ђу вуковима“, да  трпимо што се трпити не мо- 

      же, да будемо нико и ништа да бисмо„били“„по 

      добни“„Христу“,да их„не осуђујемо и да им не су 

      -димо“, „јер  не  знају шта чине“,а и„бог“је „благ  
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      према  злима“? 

      Да  ли да „не противите се злу“, не  пружамо от- 

      пор непријатељима,него да им„окренемо и дру-  

      ги образ“? 

      Да ли да будемо само „стадо оваца“да бисмо би- 

      ли „Христу подобни“?           

      Да ли можемо да сачувамо Косово и Метохију,и 

      било  који  део територије Србије ако „поштује- 

      мо“„Христове“ „поруке“и„заповести“да„подамо“ 

      непријатељима  што  траже,  и  да „не  тражимо 

      да нам врате одузето“: „Ко ти нешто узме, подај  

      му још толико“,„Који  твоје узме, не ишти“,„Бу 

      -дите,дакле,милостиви“,„Дајите, а не иштите“? 

      Да ли нам треба јака Војска и Полиција ако„по 

      -штујемо“ „Христове“„поруке“ и „заповести“??? 

      Како ће држава да се брани и одбрани ако„пош- 

      тујемо“ „Христове“„поруке“и „заповести“???  

      Да ли нам је потребан патриотизам??? 

      Да ли да бранимо државу„љубећи непријатеље?  

      Да  ли да „подвијемо репове“, „бацимо оружје“, 

      „клекнемо  погнуте главе“,  да, „по Христу“, неп- 
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      ријатељима одмах „опростимо, јер не знају шта 

      чине“???   

      Да ли да верујемо својој  држави која подржава 

      „цркву“у „проповедању“лажног и срамног „светог 

        писма“ у којем је све  усмерено против сиромаха  

      и„жртве“,уз ужасавајући цинизам према њима: 

      „Јер ко има,даће му се;а који нема,узеће му се и 

      оно што има“,„Блажени сиромашни,јер је ваше 

      Царство Божије“, „Блажени који сте гладни са- 

      да, јер ћете се наситити“, „Блажени који плаче- 

      те сада,јер ћете се насмијати“,„Радујте се у онај 

      дан и играјте,јер гле,велика је плата ваша на не 

      -бу“???  

      Да ли да верујемо  држави да ће  да нас заштити 

      како је  написано у  Уставу, када финансира из- 

      градњу лажних„храмова“и„цркава“ у којима се про 

      -поведа  лажно  „свето писмо нови завјет“, које  садр- 

      жи све гадости уперене против„обичног“човека 

      „верника“,посебно сиромаха и „жртве“,његовог 

      достојанства,живота,породице,уз претњу мачем 

      и погромом  у„Откривењу светог Јована богослова“, уз 

      „обавезу“да се не противи злу,да пружи и други 

      образ,да буде понизан пред непријатељима који 
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      „имају право“да га злостављају,муче,убију,узи- 

      мају му и отимају  све што им  се прохте, а да не  

      треба и  не сме да се  противи  том  злу, „јер је и  

      свевишњи благ према злима“,уз „посебан услов“да 

      „не воли  живот свој“, „да га мрзи“ и „радо“ да- 

      је „мене ради и јеванђеља“за „живот вечан“??? 

      Да ли држава поштује свој Устав или„поштује“ 

      и подржава „поруке“ и „заповести“лажног „Хри- 

      ста“ „славећи“ „православне празнике“ као „др- 

      жавне“???  

      Да ли  држава жели да заштити своју територи- 

      ју и имовину по Уставу или жели да„поштује“и 

      подржава„поруке“и„заповести“лажног„Христа“? 

      Да ли држава жели да буде достојанствена с как 

      вим-таквим  Уставом  или  жели да има, и  да се  

      хвали  како  има  лажан „храм“ на Врачару као  

      своју„аја Софију“,у којем се проповедају и спро 

      -воде „поруке“ и „заповести“лажног „Христа“??? 

      Да  ли се државни органи јавно „моле  и  крсте“ 

      „православно“да би показали како„здушно“по- 

      -државају„поруке“и„заповести“лажног„Христа“? 

      Да  ли „верници“, укључујући и „православне“ 
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      државне органе,иду у лажне„храмове“и„цркве“ 

      и, „молећи  се“ лажном  „Христу“ и „крстећи  се“, 

      подржавају  „његове“ „поруке  и „заповести“? 

      Да ли„славећи“ „крсне славе“„верници“,укљу- 

      чујући и„православне“ државне органе,подржа 

      -вају„поруке“и„заповести“лажног „Христа“??? 

      Како  и зашто да им  верујемо, кад  подржавају 

      „Христова“ зла  против  човека??? 

      Да  ли  је могуће да државни органи свих нивоа  

      и намене  нису довољно писмени и интелигент- 

      ни, па не разумеју шта пише у лажном „новом за- 

        вету“што је јасно,прецизно и коректно наведено 

      у овом тексту, или  нису прочитали то „штиво“ 

      као„верници“,што јесте врло вероватно,и већи- 

      на сигурно не зна да„то“пише у „њему“, или су 

      не-„разумно“  прочитали  и не-„разумно проту- 

      мачили“написано, па намерно подржавају „Хри- 

      стова“ зла ??? 

      Да ли је могуће да државни органи нису прочи- 

      тали члан 4,11.и 44. Устава Републике Србије?  

      Да ли можемо да закључимо да знатно недоста- 

      је интелигенција за разумевање и тумачење на- 
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      писаног, јер нас на ту помисао „нагони“њихово 

      потпуно одсуство логичког разумевања  и тума-  

      чења  значења неких кључних  израза и исказа, 

      што сам  навео у неким текстовима на сајту: 

                -робују конзервативном (догматском) не-„мишљењу“; 

                -не  знају да је  НАЦИЈА = ДРЖАВА, да је Србија зато   

                 чланица УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА(ДРЖАВА)(???); 

                -не знају да је НАЦИОНАЛНО=ДРЖАВНО,па користе 

                „национално“ и „државно“ као  одвојено  и  различито, 

                 јер „тумаче“да се „национално“ односи на  народ(???); 

                -„националност“везују за„припадност“народу, као ње- 

                 гово„обележје“(???), а јесте  припадност нацији(држа- 

                 ви), као њено обележје(држављанство); 

                -користе израз„СРПСКИ“као„придев“од Србија, а тај 

                 придев је изведен  искључиво и једино из речи СРБИ, 

                -увели су лажну„песму“о НЕПОСТОЈЕЋЕМ„богу пра 

                 -вде“ као ЛАЖНУ„химну“(???); 

                -у Уставу постоје „националне мањине“ као „државне  

                  мањине“и„национални савети националних мањина“ 

                  као „државни савети државних мањина“(???); 

                -„Срби“„су“сви држављани Србије(„ми Срби“,„српско 

                 држављанство“,„српски пасош“,„српски председник“, 

                 „српска репрезентација“,„српска привреда“...)(???); 

                -„међународни односи“ или „међуетнички односи“као 

                  „односи“ међу државама(???); 

                -„међунационални односи“ или „међудржавни односи“ 

                  као „односи“међу народима у Србији(???); 
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                -„људска и мањинска права“, где је јасно назначено да 

                  су „људска права“одвојена од „мањинских права“, да 

                  народне(етничке)мањине НЕ уживају„људска права“, 

                  него само „мањинска права“???; 

                -двоглав  дегенерисан  и наказан „орао“ као 

             „симбол“ нације-државе(?).  Да  ли је икад и 

             -ко видео орла с две главе  у природи???  Да 

             ли  неко нормалан и  природан, здрав, може 

             да прихвати ненормалног, нездравог,непри- 

             родног и дегенерисаног двоглавог орла,деге 

             -нерисану наказу, као„стимуланс“ и „надах- 

             нуће“  за природно,  нормално  и  здраво???  

             Да ли да се чудимо томе што већина  верује 

             у„моћи“ тог дегенерисаног„орла“ као „нор- 

             мално  стање ствари“?  Зашто  да се чудимо 

             не-„моћи“ лажног, дегенерисаног„хришћан 

             -ства“ када „верници“ „виде“ у „њему“ што 

             виде и у дегенерисаном,  наказном „двогла- 

             вом орлу“, а нормални људи не виде то; као 

             што  ненормални  „умови“ „виде“ „нормал- 

             ност“ и „правилност“  у горе наведеним  не- 

             логичким(глупим) изразима?    

             Да ли  да  се чудимо  или  кукамо  што је  за 

             њих „нормално“ све што није нормално,  да 
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             је „правилно“ све што  није  правилно, да је 

             „природно“све што није природно, да је„ло- 

             гично“све што није логично...? 

             Да ли је икад ико„видео“ лажног „бога“ и ла- 

             жног „Христа“ сем  на  карикатурама  у  лаж- 

             ним  „храмовима“, „црквама“ и „манастирима“??? 

                Да ли  да  се  чудимо  или  кукамо  што  нам  

             „православни“ државни органи свих  нивоа 

             иду у лажне„храмове и цркве“,„моле се“ и„крс- 

             те се“,и „славе“ „крсне славе“чиме подржа- 

             вају зле„поруке“и„заповести“лажног„њега“? 

                Да ли да се чудимо или  кукамо због толиког 

                недостатка  знања и памети у држави?   

      Невиђене и непојмљиве гадости у лажном 

      не-„светом писму“ и  лажној  не-„светој истини“!!! 

      Лажно „свето писмо нови завјет“ јесте дубоко смиш 

      -љен „религијско-духовни“ злочин према чове- 

      ку, животу као највећој и најплеменитијој вре- 

      дности,  највећем и најплеменитијем  његовом 

      праву, против достојанства,  породице, против 

      свесног  постојања  и  живљења,  против свега  

      што  треба да краси  човека и оплемењује  као  
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      природом дато живо биће, које својом здравом 

      свешћу  треба  и мора  да се разликује  од свих  

      других  живих  бића у природи, да свесно  пос- 

      тоји и својим  умним,  разумским,  психичким  

      и физичким  способностима  ствара  људска  и 

      материјална  добра.  То  лажно не-„свето писмо“  

      „створили“  су   преваранти  и  манипулатори, 

      немерљиви  лажови и људски  злотвори, 

      а „проповеда“ га  „српска православна црква“- 

      вануставан и вандржавни„елеменат“- у светов- 

      ној(секуларној) Републици Србији, која је Уста 

      -вом(2006. година, члан 11. и 44.) децидирано од 

      -редила  и  поставила своје место, и „место“ тог  

      лажног и лажљивог  вануставног и вандр-  

      жавног„елемента“, у апсолутној међусобној  

      одвојености!!! 

    

„Creates homine malo: non est absque homine malo” 

(човек ствара зло: нема зла без човека) 

                                       --*--                     
     За потпуно обмањивање и залуђивање „верника“,у „складу“ 

с „јеванђељском“ „хришћанском духовном  традицијом“,  пре-  
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варанти и манипулатори, разни„ментори“и„пастири“, ан- 

гажовали су вековима разне карикатуристе који су„одсликали“  

разне „шиљатоносате“и„испосничке“„ликове“, измишљене на-  

казе као„свете ликове“у„храмовима“и„црквама“,„који“својим 

разним  искривљеним  позама и „погледима“ као да „поручују“ 

„верницима“: „Залуђени и заслепљени верници, нек вам је веч- 

но и благословено религијско и верско лудило и слепило“. 

                                           ---*---                                                        

ЈАСНО, ПРЕЦИЗНО, ПОТПУНО И ИСТИНИТО ОТКРИВЕНИ СКРИ- 

ВЕНИ ДОКАЗИ У ТЕКСТОВИМА ЛАЖНИХ НЕ-“СВЕТИХ КЊИГА“ 

КОЈЕ СУ ОПСЕСИВНО ПРИХВАЋЕНЕ КАО НЕ-„СТВАРНА ИСТИ- 

НА“О НЕСТВАРНОМ,ИЛУЗОРНОМ И НЕМОГУЋЕМ„КАО“„СТВАР- 

НОМ“ И „МОГУЋЕМ“, УЗ „ПРЕДАНОСТ“ „ВЕРНИКА“ НЕСМИСАО- 

НОМ, „ПРОЖЕТОМ“  ИЛУЗИЈАМА,  ФИКЦИЈАМА  И ЗАБЛУДАМА, 

ШТО „ЈЕСТЕ“ „МЕРИЛО“ НЕ-„ВРЕДНОСТИ“ ДАТОГ „КОНЦЕПТА“ 

„ПРИМЕЊЕНИХ ГЛУПОСТИ“РАДИ„СТВАРАЊА“„ПОЉА“НЕ-„СВЕ 

-СТИ“„МАСЕ“, ИРИТАНТНО „НАХУШКАНЕ“ПРОТИВ ПРИРОДЕ И 

ПРИРОДНОГ,СТВАРНОГ ПОСТОЈЕЋЕГ – ЖИВОТ У ИЛУЗИЈАМА, 

ФИКЦИЈАМА И ЗАБЛУДАМА. 

  

НАШ ПУТ КА ИСТИНИ „ТЕЧЕ“ ПУТЕМ СУМЊИ,МНОГОБРОЈНИХ 

 ПРОВЕРА,  НЕОЧЕКИВАНИХ  ПРОНАЛАЗАКА  И  ПРОСВЕТЉЕЊА, 

ДА БИСМО НА КРАЈУ ДОШЛИ  ДО светлости,награде за   

свестан,свестран И савестан  ТРУД  до  истине. 

Природом  утемељене и доказане чињенице је- 

су темељ  истине  о  лажној „религији“!!! 
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„Истина је поетичнија од свега на свету,нарочито у свом 

 чистом  виду: и више од  тога, чак је  фантастичнија од 

свега што би могао да замисли, сложи или представи по- 

водљив човечији ум“.    Ф. Достојевски 

                                            ----*---- 

ХЕРМЕНЕУТИКА КАО ТИП ФИЛОЗОФИЈЕ; ТЕОРИЈА ПРАВИЛНОГ 

РАЗУМЕВАЊА И  ТУМАЧЕЊА; ВЕШТИНА КОЈА ГРАДИ И ПОСТАВ 

-ЉА ПРАВА И  ПРАВИЛНА ПИТАЊА И НАЛАЗИ ПРАВЕ И ПРАВИЛ- 

НЕ  ОДГОВОРЕ;  ЈЕДИНСТВЕНА ТЕОРИЈА  И  ВЕШТИНА  ПРАВИЛ-  

НОГ  ИНТЕРПРЕТИРАЊА  ПИСАНИХ  САДРЖАЈА;  ФИЛОЗОФСКО 

ГЛЕДИШТЕ ПРАВИЛНОГ И ПРАКТИЧКОГ РАЗУМЕВАЊА,ТУМАЧЕ 

-ЊА И ИНТЕРПРЕТИРАЊА;КАО ХЕРМЕНЕУТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА 

(ФИЛОЗОФСКА  ХЕРМЕНЕУТИКА)  -  ПРУЖИЛА ЈЕ НЕВЕРОВАТНЕ 

МОГУЋНОСТИ  ЗА ДОСТИЗАЊЕ НИВОА ИСТИНИТОГ РАЗУМЕВА- 

ЊА  И  ТУМАЧЕЊА  ПИСАНИХ  САДРЖАЈА У  ЛАЖНИМ  НЕ-„СВЕ- 

ТИМ КЊИГАМА“, РАЗОТКРИВАЊЕ СВИХ „ТАЈНИ“ „ЗАМАСКИРА- 

НИХ“ ДОКАЗА У ТИМ ТЕКСТОВИМА И  ЊИХОВИМ „ПОРУКАМА“, 

КОЈЕ  СУ СТРОГО  УСМЕРЕНЕ НА ОБМАЊИВАЊЕ, ЗАЛУЂИВАЊЕ, 

И КОД„ВЕРНИКА“„СТВАРАЊЕ“„ИЗГУБЉЕНОСТИ СЕБЕ“,ДО„СТА  

-ЊА“ „СХВАТАЊА“ „БЕЗВРЕДНОСТИ ЖИВОТА“ НА ЗЕМЉИ. 

 

„И управих срце своје 

да упознам мудрост и 

да  познам безумље и 
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лудост“ 

Крај(тетра)целине 
( СУВО  ПИЈАНСТВО; 

ПИТАЊА  БЕЗ  ОДГОВОРА; 

ПОСТОЈАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ИСТИНЕ; 

СВЕТЛОСТ  БУДУЋНОСТИ ) 

Порука: 

Омађијани,занесени,заведени,залуђени 

заслепљени,обманути и преварени„вер 

-ници“, освестите се,  призовите  памет 

која вам је затамњена илузијама, фик- 

цијама и обманама лажне „религије“и  

доведите себе у здраво стање свести:из- 

вуците се из заблуда(лоших предрасуда). 

Ваш не-„спаситељ“ је „ту“да вас раздвоји 

и „спасе“ од живота и „уведе“ у смрт!!! 
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„То“„му“је„сврха“не-„постојања“ 

у лажном не-„светом писму нови зав 

-јет и„сврха“свих„проповеди“попова,о 

-псесивних, неуротичних, професио- 

налних  лажова.   

Мисли: 

а)  Никола Тесла 

„Не требају ми модели,цртежи,експерименти. Када ми се 

рађају идеје,почињем да градим уређај у машти,мењам 

конструкцију,побољшавам га и укључујем. И потпуно 

ми је неважно да ли спроводим испитивања у мислима 

или у радионици – резултати су исти“; 

„Највиши циљ људског развоја јесте потпуна доминаци- 

ја свести над материјалним светом,употреба сила приро- 

де за задовољавање људских потреба“; 

„Савремени научници дубоко размишљају уместо да јас-  

но размишљају. Да бисте јасно размишљали,морате да 

имате здрав разум, а за дубоко размишљање може се би- 

ти потпуно луд“; 

„Ако  покушам  да наставим  ток мисли, осећам свежину 
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ума и лакоћу у савладавању препрека које су ми пре ква 

-риле рачуне.  И редовно налазим одговоре  на тешка пи- 

тања уз најмањи напор“; 

„Не постоји нешто што би могло да привуче људску паж 

-њу и заслужује да буде  предмет  проучавања више него 

природа. Разумети њен огроман механизам, открити ње- 

не стваралачке снаге и знати законе који  управљају њо- 

ме јесте највећи циљ човековог разума“; 

„Није велико зло ако студент греши, али ако велики умо 

-ви греше,свет ће скупо платити њихове грешке“. 

б)  Латинске изреке 

-„Veritas amara est”(истина је горка); 

-„Bene docet,qui bene distinquit”(добро проучава ко доб- 

ро разликује); 

-„Da mihi facta,dabo tibi ius”(дај ми чињенице, даћу ти  

право); 

-„Ei incumbit probatio,qui dicit,non qui negat”(доказива 

-ти мора онај који тврди,а не онај који побија);   
-„Ex aequo et bono”(по захтеву праведности и честито- 

сти); 

-„Expectat  tempus sapiеns”(мудар човек чека право вре 

-ме); 

-„Alias de loco tuto conturbatus”(са сигурног места тера 

-ти друге у невољу); 
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-„Naturae convenienter vivere”(живети у складу с приро 

-дом); 

-„Natura in minimis maxima” (природа је и у најмањим 

стварима велика); 

-„Non  fucata, sed est simplex oratio veri”(говор истине 

није кићен, већ једноставан); 

-„Simplex  siqillum  veri”(једноставан је печат истине); 

-„Veritas temporis filia”(истина је кћи времена); 

-„Veritatis oratio simplex  est” (једноставан је говор ис- 

тине“); 

-„Felix qui  potuit  rerum  cognoscere cauzas” (благо о- 

ном који је успео да упозна узроке ствари); 

-„Creates homine malo: non est absque ho- 

mine malo ”(човек ствара зло:  нема зла 

без човека); 

-„Homo creatus est religio; religio  homo non 

creavisti” (човек је створио религију; рели- 

гија не ствара човека); 

-„Invented  hominis dei;deus hominem non fe- 

cit creare”(човек је измислио бога; бог није 

створио човека); 
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-„Occultatum  est  quod  mali quod in malo est  

optimus”(скривени докази о злу,најбољи до 

-докази су против зла); 

-„Potentiam  veri  quod  ex communi  sensu et  

conscientia  is  in virtute”(моћ истинитих до- 

каза јесте моћ здраве свести и савести); 

-„Non est deus”(не постоји бог); 

-„Non est Christus”(не постоји Христ). 

в)  Још неке мисли 

-Блез Паскал:  Кад се не зна  истина о некој  ствари, добро је да 

постоји једна општа заблуда која убеђује људски дух;  Правда и 

истина су два  шиљка тако  танана да су наша оруђа сувише ту- 

па да их тачно погоде;  Рећи истину корисно је по онога коме се 

она  казује, али није добро по оне који је казују, навлаче мржњу 

на себе;  Ми безбрижно срљамо у понор,пошто смо најпре стави 

-ли испред себе нешто што нас спречава да га видимо; Постојан 

глас вашег а не туђег разума веру треба да вам улије;  Они који 

не  воле истину траже изговор у томе што је она оспоравана, и у 

множини оних  који  је поричу. Тако њихова заблуда  потиче са- 

мо отуда што не воле истину;  Мисао  чини човекову величину; 

Достојанство тражимо од правилности својих мисли; Када поје- 

динци желе да избегну истину,тада подмећу једну заблуду којом 

убеђују разум. 
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-Толстој: Истина је увек чиста,само лаж је накинђурена и прља 

-ва;  Истина треба да се намеће без насиља. 

-Кант:  Истинољубље је основа и најбитнија црта карактера.Чо 

-век који лаже нема карактер.Свест учествује у схватању света. 

-Хегел:  Филозофија је највиши облик разума. 

-Жорж Брак: Истина постоји,измишљају се само лажи. 

-Спиноза:  Људе треба учити, јер је разум једини извор истине. 

-Народна: Дуге заблуде су најгоре; За све људе је најодвратнији  

гад вашка која од туђе крви живи; Људи који не знају или мало 

знају верују у све што чују. 

-Декарт:  Не смемо нешто сматрати истинитим пре него што са- 

свим јасно и недвосмислено сазнамо да је то истинито. 

-Сервантес:  На темељу глупости нећеш изградити зграду ума. 

-Гете:  Нема опасније за нову истину од старе заблуде;  Мудрост 

јесте само у истини. 

-Демостен:  Најлакше од свега јесте себе обманути. 

-Колдвел:  Само у свом приватном животу живимо у духу исти- 

не. Оно што је пред очима света, све је варка и превара. 

-Кастанеда:  Трагање за корисним, оним што оплемењује, јесте 

најпрекраснија  активност  ума;  Разум нас тера да се определи- 

мо за оно што се  нашем уму чини  ваљано;  Људскости је на пр- 

вом месту разум. 

-М.Скот Пек: Стално имајмо на уму да је прећуткивање истине 

увек потенцијална лаж, и да је неопходно важна морална одлу- 

ка у свакој ситуацији у којој прећуткујемо истину. 

-Ерих Фром: Разум је човеково оруђе да стигне до истине; Ако 
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човек живи у илузијама о једној области живота,његов разум је 

ограничен или оштећен, и на тај начин је спречена употреба ра- 

зума у односу на остале секторе живота;Разум захтева уочавање 

везе. 

-Платон:  Вечно истинито, вечно лепо, вечно добро; Разумом се 

постиже поуздано знање;  Разум доноси суд; Теорија науке тума 

-чи вредност и циљ истинитог знања. 

-Аристотел: Природом владају природни  процеси;  Разум јесте 

најистакнутија особина човека. 

-Фројд: Људска свест  чини само један мали део душе. 

г)  Непознати аутори 

-Да би  живео нормалним животом, мораш да чуваш и негујеш  

здраве ум, разум и психу(здрава свест); 

-Здрави ум,разум и психа(здрава свест) највећи су дар природе; 

-Квалитет наших мисли одређује квалитет нашег живота; 

-Само једна негативна мисао трује мишљење; 

-Нађе само онај који тражи; 

-Немој да дозволиш нечисте мисли и дела,буди чувар на капији 

свог здравог ума, разума и психе - на капији здраве свести; 

-Сврха живота јесте живети са смислом; 

-Тајна успеха јесте у постојаности смисла; 

-Важна је моћ одређивања јасно дефинисаних смислених циље- 

ва  и поседовање јаког  карактера да  би се  деловало у складу с  

њима; 

-Ако дозволиш будали да „царује“, тада си већа будала; 
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-Ако следиш и подржаваш будалу, већа си будала; 

-Ако следиш и подржаваш лажова, већи си лажов; 

-Ако следиш и подржаваш зло, чиниш веће зло; 

-Не дозволи  да  те лажови обмањују и воде; 

-Избегавај лажове, преваранте и манипулаторе; 

-Ум јесте највећа ризница моћи; 

-Питања су најефикаснији начин стицања знања; 

-Човек  кији није господар себе, није слободан; 

-Стално и бескрајно усавршавајмо ум и разум; 

-Буди  свестан  себе; 

-Буди  свој у себи; 

-Нађи  и имај  себе; 

-Живот(душа)  јесте  највредније  што  имаш; 

-Право на живот јесте највеће људско право; 

-Воли  живот, воли душу своју, воли  себе; 

-Веруј само природи и чињеницама датој истини;  

-Истина јесте закон стварног природног; 

-Непријатеље не треба да волимо, јер нас мрзе; 

-Волимо и поштујмо пријатеље; 

-Волимо и поштујмо рођене; 

-Волимо природу и  природно; 

-Знање је моћ; 

-Воља је краљица менталних моћи; 
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-Не допусти да ум лута; 

-Сваки човек јесте светско чудо; сваки од нас јесте херој на свој 

начин; сваки од нас има потенцијале за изванредна достигнућа, 

срећу и  духовно испуњење потенцијалном енергијом достојанс- 

твеног човека; малим  корацима долазимо до  остварења снова; 

мале победе воде ка великим победама; ситне промене и побољ- 

шања стварају позитивне навике, позитивне  навике доносе  ре- 

зултате, резултати надахњују за велике личне промене. 

Не постоји„бог“, ни„његове“не-„тво- 

ревине“. Постоји  природа и природно: 

природом створено.Човек и све што по 

-стоји  јесу  њен  плод и човеково  дело. 

Све је прожето природом и човеком !!! 
 

Ко„верује“у лажног„бога“и лажног„Хрис- 

та“, мора да„верује“да је„земља“„равна 

плоча“„која“се„показала“у„сабраној во 

ди“,у вечитом„леду“, у вечитој „та- 

ми“!!! 
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Право на  живот јесте најве- 

ће људско право.  
                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

П. С. 
Деловаће и звучаће чудно: 
 

„Аутори“не-„светих књига“, преваранти и 

манипулатори, намерно су„уградили“ 

скривене  доказе у њих, против њих, да би 

„проверили“могућност постојања контем- 

плативне способности „верника“да откри- 

ју дубоко скривено  у тим  текстовима.  Ко 

открије те скривене доказе сматраће се до- 

битником  умног  богатства  и  биће награ- 

ђен  моћима природних  космичких  сила ! 

Све „религијске“и „црквене“лажи потичу 

од„основне“лажи доказане у тексту ПИТА 

-ЊА  БЕЗ  ОДГОВОРА. 
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Јасан и прецизан доказ да„Христ“јесте лаж.   

Писањем ове(тетра)целине постао сам„не 

-пријатељ“лажног„хришћанства“и лажне„црк- 

ве“која га подржава и проповеда, али напо 

-мињем да се не„буне“ни„црква“ни „верници“, 

него треба да„поштују“што„проповедају“,  

и,у складу с тим,да заузму став и саопште: 
 

„У складу с порукама и заповестима нашег 

Господа  Христа: Опростимо му, јер не зна 

шта чини; љубимо га као непријатеља сво- 

га,благосиљајмо га што нас негира, чинимо 

му добро што нас не воли као лажове,и мо-  

лимо се за њега што је доказао  да пропове- 

дамо лажи  о непостојећем  богу и Христу, 

добро му творимо, окренимо  му и други об- 

раз да нас још више негира, и плата ће нам 

бити велика  на небу, и бићемо синови Све- 

вишњег:будимо,дакле,милостиви,не судимо 

му и не осуђујмо га,опростимо му, дајмо му 
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могућност  да настави да нас негира и кри- 

тикује,благосиљајмо га и не кунимо га,јер а  

-ко  му опростимо  што чини, опростиће и 

нама Отац наш небески,ако ли му не опрос 

-тимо што је доказао да лажемо,ни  Отац 

наш  неће  опростити нама сагрјешења на- 

ша;  одрекнимо  се  себе  јер  идемо за Хрис- 

том; немојмо да волимо живот свој јер ће- 

мо га изгубити, мрзимо га и дајмо га за Ње- 

га и јеванђеље,па ћемо имати живот вечан 

на небу;продајмо све што имамо и подајмо 

сиромасима, па да идемо за Христом, јер је  

лакше камили да прође кроз иглене уши не- 

го богат да уђе у царство божије; немојмо 

да се противимо доказима да лажемо; ако 

неко жели да нам нешто узме подајмо још  

толико,ако неко нешто иште од нас подај- 

мо му, ако  нам неко нешто узме не ишти- 

мо назад, и  бићемо нашем господу Христу 

подобни; чули смо раније  како  је казано да 
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љубимо ближњега свога и да мрзимо непри- 

јатеља,али поштујмо шта нам је наш Гос- 

под Христ  рекао: јер  ако  љубите оне који  

вас љубе и ако чините добро онима који ва- 

ма чине добро-какву плату  и хвалу  имате, 

него, љубите  непријатеље  своје..., па ћемо 

да будемо синови Оца својега који је на небе 

-сима, јер он својим сунцем обасјава и зле и 

добре.  Творимо добро нашем непри- 

јатељу  да не будемо одмах, пре судњега да- 

на,кажњени казнама из Откривења Госпо- 

да  нашега.  У потпуности  поштујмо  све 

што је заповедио. Будимо у свему добри ве- 

рници и поштујмо нашег Господа Христа“   

То би било„поштовање“„светог писма нови зав- 

јет“,које тако„здушно“„проповедају“,посе- 

бно:„...не противите се злу,него ако те ко удари по десном образу твом  

окрени му и други“(„Матеј“,5.39.); „И који хоће...кошуљу твоју да узме,по- 

дај му и хаљину“(исто,5.40.); „...Љубите  непријатеље своје, благосиљајте 

оне који вас куну, чините добро онима који вас мрзе и молите се за оне ко- 

ји вас вријеђају и гоне“(исто,5.44.); „Јер ако опростите људима...опрости- 
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ће и вама...“(исто,6.14.); „Будите, дакле, милостиви као и Отац ваш што 

је милостив“(„Лука“6.36.); „И не судите и неће вам се судити;и не осуђуј- 

те,и нећете бити осуђени; опраштајте,и опростиће вам се“(исто, 6.37.); 

„Оче,опрости им јер не знају шта чине“(исто,23.34.); „Јер ко хоће живот 

свој да сачува, изгубиће га, а ко изгуби живот свој мене ради и јеванђеља о- 

нај ће га сачувати“(„Марко“8.35.); „...ко хоће за мном да иде нека се одрек 

не себе...“(исто 8.34.); „Не сабирајте себи блага на земљи“(„Матеј“,6.19.); 

„...Ако хоћеш савршен да будеш, иди продај све што имаш и подај сирома- 

сима,и имаћеш благо на небу,па хајде за мном“(исто,19.21.); „Јер лакше је 

камили  проћи кроз иглене уши неголи  богатоме  ући  у Царство Божије“ 

(„Лука“,18.25.). 

На основу тога можемо да„изведемо“ЗАМИШЉЕНУ„општу 

заповест Христову“: 

„Драги  моји верници, 

да бисте поштовали моје поруке и заповести, и да бисте 

показали и доказали колико верујете у мене, треба: 

Да ме прихватите као јединог бога,јер је отац мој све пре 

-дао мени, и сва власт на  небу и на земљи  припада мени; 

не можете два господара  служити, јер, или ћете једнога 

мрзити а другога љубити,или ћете једнога држати а дру- 

гога презирати; јер ја сам Први и Последњи,и имам кључе 

-ве и од смрти и од пакла;  

Да  безусловно  поштујете све што сам вам поручио и за- 

поведио; 

Ко хоће да иде за мном,нека се одрекне себе,да не буде свој 

у себи, да буде безвредан створ  који не треба да мисли ни 

о коме и ни о чему другом, већ да мисли само о мени, само  
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да верује мени, без питања и размишљања, па ће само та- 

кав да буде мени подобан и веран верник; 

Не треба да волите живот свој,треба да га мрзите, јер је 

безвредан на земљи,и да бисте га сачували за животвечан  

на небу треба да га безпоговорно, одмах  изгубите за мене  

и јеванђеље; 

Немојте да волите себе и породице, јер  то јесте безвред- 

но на земљи, зато што  сам одлучио да раставим  човјека 

од оца  његовог, кћерку од  мајке њезине и снаху од свекрве 

њезине, па ћете да будете непријатељи међусобно у поро- 

дицама:породице не треба да постоје,јер ремете вашу љу 

-бав према мени, ако је уопште имате; 

Дајите све сваком који тражи од вас,и не иштите назад.  

Ако вам неко нешто тражи, дајте још  толико. Ако неко 

нешто узме од вас или отме, не  тражите назад. Ако вас 

него мучи,злоставља,понижава или убије некога од вас не 

-мојте да се буните -будите милостиви: дајите,а не тра 

-жите. Ако вас неко удари по једном образу,дајте и други: 

ако вам неко спали кућу,дајте да вам спали и осталу имо- 

вину; 

Немојте да љубите ближњега  свога, не помажите оном 

ко вама помаже, не чините добро оном ко вама чини доб- 

ро, јер какву плату и хвалу  имате: зато љубите неприја- 

теље своје,чините им добро,благосиљајте их,не судите и 

не осуђујте  их јер не знају шта  чине; и свевишњи је благ 

према  њима; 
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Идите  продајте све што  имате и подајте сиромасима, 

па пођите за мном, јер лакше је камили да прође кроз иг-  

лене уши неголи богат да уђе у царство небеско. Не саби- 

рајте себи благо на земљи, јер ћете имати благо на небу; 

Ако не будете  поштовали  и извршавали моје заповести, 

применићу одмах све из свог Откривења и пре судњега да- 

на,кад ћу мачем да побијем све незнабошце,а затим ћу да 

побијем и знабошце, вернике  своје, јер сам се уверио да не 

поштујете моје заповести: да се размножавате,да воли-  

те живот свој,да се не одричете себе па ме лажете да и- 

дете за мном такви,да не љубите непријатеље своје па ја 

-чате своје  војске и браните своје  уместо да то безпого- 

ворно дате непријатељима својим,осуђујете их и судите 

им уместо да им праштате јер не знају шта чине, да се  

богатите ида градите немерљиво богате и накинђурене  

цркве, храмове  и манастире, правдајући се да чините то 

за сиромашне вернике да бисте им пружили удобност и 

сигурност,али чините  то само да бисте удовољили себи, 

својој сујети, не поштујући што морате да поштујете 

да бисте били мени подобни верници.  АМИН! 

                                                      Ваш Господ Исус Христос“ 

----------------- 

Лажна „религија“ „хришћанство“ јесте масовно 

светско лудило својствено неуму и неразуму,„изни- 

кло“и„узникло“ у оштећеној свести појединаца,ко-  

ји су све„то“„нафиловали“ огромним шареним ла- 
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лажама у почетку, које су каснијим токовима досе-

гле неслућене размере, и прешле све границе очеки 

-ваног, достигнувши врхунац  данас, у време најве- 

ћег развоја наука и технологија,које могу,и које чи 

-не то,да докажу и доказале су да је природа творац 

свега постојећег,  што јесте својеврстан апсурд или 

је показатељ да се све „доказује“„форме ради“, а да 

се безрезервно„поштује“непостојећи,лажан„Христ“ 

као доказ  безграничне залуђености до потпу- 

потпуног неума и неразума. 

Један од примера,иако нема везу с лажним„хришћан 

-ством“,али има везу с„религијом“и тим лудилом,јесте 

„слављење светлости“ у Индији,  којим  се „слави“ 

„победа светлости над тамом“,као да тама више не 

постоји, као да сваког од њих и нас не чека ноћ, 

тама, сваки дан после обданице,и изађе на ули 

це или неки простор око милијарду људи да то 

„обележи“: нису свесни да очекују ноћ,која не- 

миновно долази, па да иду уморни на спавање; 

нису свесни да им та тама, ноћ, пружа јединст- 

вену могућност за одмор сваки дан. Тада побе- 

ђује тама: вечито кружење без„победника“док 
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-ле год буду постојале планете Земља и Сунце, 

и  окретање  Земље око своје  замишљене  осе, 

без  нестварног и неостварљивог  не-„утицаја“ 

непостојећег,лажног„бога“,„који“,као„за- 

мрзнут“ не-„дух“није„створио“„свјетлост“,„сви- 

јет“ и лажног„Христа“у вечитом „леду“ 

и „тами“!!! 

И,да не заборавимо,ко„веру- 

је“ у„бога“, „верује“да ни-„је“„створио“„земљу“ 

као„суху равну плочу“,„суху ра 

-вну пустињу“ - „сухо“ у вечи- 

том „леду“, у вечитој„тами“. 

Metum religionis superstitione gravissimae 

timorae rei ignarus(религија јесте најтеже су 

-јеверје изазвано страхом у незнању стварног) 
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Devium ducit ad  superstitionem  putare  timor 

(страх  у  сујеверју  доводи до  застрањивања у 

 мишљењу).   

---------------- 

У  вестима једне  телевизије, 2019, био је један при- 

лог о човеку који 20 година „преводи“„свето писмо“ 

с  ијекавског у екавски  изговор. Тај „преводилац“ 

није„свестан“ текстова које „преводи“. Очигледно 

га  не интересује суштина „посла“ који „ради“, већ 

„потреба“ да се „докаже“ као ноторна будала, а ни- 

је „светан“ тога,јер му је не-„свесна“намера да„по- 

стане“ и „остане“ „једини“ који је „превео“ лудило  

лажи у лудило лажи. Потпуна застрањеност не„ми 

-шљења“у вртлогу неумног,неразумног,глупог, не- 

артикулисаног,и поражавајуће настраног,опсесив-  

но неуротичног, без трунке свесног.  

Тако се„јавља“настојање државе Србије да из Руси 

-је врати један лист лажног„Мирослављевог јеван- 

ђеља“, да би се „комплетирало“ лагање  на„нашем 

нивоу“, као „потврда“ и „подршка“ општесветског 

лагања  превараната  и  манипулатора о непостоје- 

ћем-лажном„Христу“. „Религијско“и„верско“опсесивно 



110 
 

110 
 

неуротично  лудило и слепило на нивоу државе Ср- 

бије. 

„Хришћанство“се„храни“оштећеном свешћу   
 

„верника“-болесним умом, разумом и пси- 

хом: „религијским“и„верским“опсесивним не-  

уротичним лудилом и слепилом.  

Опсесивно неуротично стање свести: 

Опседнутост. Опсесивна, несигурна особа, која има ло- 

шу слику о себи и мањак самопоштовања: не цени себе 

и своје могућности.Није свесна своје потенцијалне енер 

–гије душе, омаловажава  и  понижава себе  у односу на 

друге, које сматра јачим од себе.  Нема менталну снагу 

самоодрживости и самопоштовања. У мањку је сигурно 

-сти  и одлучности за разумевање и тумачење  стварног: 
схвата и прихвата то што је пригодно њеној сујети,која 

може да буде погубна за свест (ум,разум,психа),уско- 

видост стварног и реалног,или губљење везе с њима. Не 
-сигурна у своју вредност. Нездраво(болесно) понашање, 

уз  неуротичност  која је обавезан пратилац  опседнутос- 

ти: нестабилност, фрустрација, непријатност. Не зна да 
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ужива без „извора“опсесивне неуротичности. У том„ста 

њу“не даје другима да уживају ако није у„складу“ с ње- 

ним „уживањем“. 

Све што„ужива“,сматра да је„право“и „потреб- 

но“:права карактеристика попова,опсе- 

сивних   неуротичних  професионалних 

лажова!!!  

  С тим у вези, дајем кратак осврт на један индијски филм. Отац је вас- 

питавао сина у „духу“новеле Николаја Васиљевича Гогоља-„Кабаница“, 

којом је био одушевљен до те мере да је то прерасло у опсесивно неуроти- 

чно„обожавање“писца, па је сину дао име ГОГОЉ, подлежући свом так- 

вом стању свести,не размишљајући о каснијим последицама везаним за 

то име,непримерено за Индијце. Покушао је да објасни сину зашто је ура 

-дио то, на шта је син био поносан у почетку, али је притисак индијске 

јавности био толики да је морао да промени то име у прикладно индијс- 

ко име.    

    Један од  доказа да може и треба да се промени што није добро. 

„Верници“  лажног „хришћанства“, 

покушајте,потрудите се,упорно настој- 

те и истрајте у томе,под притиском сво 

-је савести,и пуним уважавањем науч- 
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них доказа о природом посталој Земљи 

и свега на њој,без утицаја човека;и Све 

-мира   као  природом  датог  амбијента  

свеукупне  стварности, да  се трајно ос-  

лободите  тог  опсесивног  неуротичног 

лудила  и слепила,које су вам наметну-  

ли  старији  опсесивни неуротичари и по- 

пови-опсесивни  неуротични  лажови, у  

вашем детињству, што вам не приличи 

као природним биолошким бићима. 

Одрекните се непостојећег,лажног„Хрис- 

та“;одрекнимо се лажног,дегенерисаног 

неприродног, болесног и  наказног дво- 

 главог орла, јер је постављен  да зајед- 

но с лажним„Христом“ буде наше проклет 

-ство  које нам сатире свест и достојанс 

-тво. 

Одрекнимо  се утицаја „српске православне 



113 
 

113 
 

цркве“, тог лажног и лажљивог ванустав 

-ног и вандржавног„елемента“,којапро 

тивуставно и  противдржавно ровари и 

без икаквог срама и права лаже и држа 

-ву и грађане(држављане) у држави ко- 

јој  Уставом  не  припада!!!     

Нека  нам  текстови  ове  (тетра)целине  

буду  путоказ и трајна подршка за то. 

Одбацимо лажно „хришћанство“  и  трајно  

се ослободимо тог „религијског“ и „верс- 

ког“корова свести: сачувајмо и негујмо 

здраву свест(ум,разум,психа), јер је је- 

дини чувар идентитета, достојанства и 

интегритета личности.  

Надам се и очекујем да ће у некој будућ 

-ности доћи тренутак,а затим време,от- 

режњења„верника“и излазак из тог„ре 
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-лигијског“ и „верског“ лудила, и да ће  

се применити важна одредница у Уста- 

ву,члан 44.став 3:„Уставни  суд може за- 

бранити  верску  заједницу  само ако њено 

деловање угрожава право на живот,право 

на психичко и физичко здравље, права деце, 

право на лични и породични интегритет“, 

с тим да се то односи на„цркву“као ван 

-уставан и вандржавни„елеменат“,пропо 

-ведника свих наведених претњи и гадо 

-сти лажног„Христа“против живота,поро 

-дице и достојанства човека. 
 

Да  живимо  с  вером  у себе, 
     

природу и природно!!! 
   

„Ја сам  више од тога 
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што  се чини да јесам: 

 сва снага и моћ приро 

-де и света  јесу у мени   

(10 x дневно)“!!!  
 

 

  

 
          


